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การตรวจดูอเีมลท์ีร่อดําเนนิการและสง่แลว้ของบรษิทัของคณุ (ในหน้า 69) 

การตรวจดูคาํขอเอก็ซป์อรต์ทัง้หมดสาํหรบับรษิทัของคณุ (ในหน้า 70) 

การเผยแพรอ่เลติของบรษิทั (ในหน้า 72) 

การดูการใชก้ารจดัสรรบรกิารสาํหรบัองคก์รของคุณ (ในหน้า 76) 

การดูประวตักิารใชก้ารจดัสรรบรกิาร (ในหน้า 77) 

การตัง้คา่อเลติสาํหรบัการจดัสรรบรกิาร (ในหน้า 78) 

การดูขอ้มลูการใชไ้ฟล์และเรคคอรด์ (โปรดดูที ่"การดูขอ้มลูการใชง้านไฟลแ์ละเรคคอรด์" ในหน้า 78) 

การแปลงทีอ่ยู่ทีไ่มใ่ชร้ว่มกนัเป็นทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั (ในหน้า 80) 

การพจิารณาเมือ่ปิดทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั (ในหน้า 83) 

การอปัเดตการเขา้ใชข้องผูใ้ชแ้ละสทิธิก์ารจดัการทีอ่ยู่กอ่นปิดทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั (ในหน้า 83) 
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การตัง้คา่ประเภททีอ่ยู่สาํหรบัทีอ่ยู่ทีไ่มใ่ชร้่วมกนัด้วยการแกไ้ขความสมัพนัธ์ (ในหน้า 84) 

การตัง้คา่โปรไฟล์การเขา้ใชแ้ละบทบาทสาํหรบัทีอ่ยู่ (ในหน้า 85) 

การปรบัแต่งแอปพลเิคชนั (ในหน้า 86) งานสาํหรบัการตัง้ค่าประเภทเรคคอรด์ 

การจดัทาํและการแกไ้ขฟิลด์ (ในหน้า 105) 

การจดัการการตัง้คา่ใชก้ารคดัลอก (ในหน้า 114) 

การตัง้คา่แทก็การใชฟิ้ลด์รว่มกนัทีก่าํหนดเอง  (ในหน้า 115) 

การตัง้คา่เวบ็ลงิค์ (ในหน้า 115) 

การตัง้คา่ฟิลด์ทีต่่อกนั (ในหน้า 125) 

การจดัการป้ายฟิลด ์(ในหน้า 128) 

การใชฟิ้ลดท์ีก่าํหนดเองทีจ่ดัทาํดชันี (ในหน้า 129) 

การกลบัรายการการตัง้คา่เป็นคา่ดฟีอลต์ (ในหน้า 132) 

การเปลีย่นคา่รายการสาํหรบัเลอืก (ในหน้า 132) 

การแมปคา่รายการสาํหรบัเลอืกกบักลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก (ในหน้า 134) 

การปรบัแต่งโครงรา่งรายการทีเ่กีย่วขอ้ง (ในหน้า 135) 

การจดัการเกณฑฟิ์ลเตอรด์ฟีอลต์สาํหรบัรายการทีเ่กีย่วขอ้ง (ในหน้า 136) 

การปรบัแต่งโครงรา่งเพจแบบสแตตกิ (ในหน้า 139) 

การปรบัแต่งโครงรา่งเพจสาํหรบัการจดัทาํเรคคอร์ดใหม ่(ในหน้า 144) 

การเปลีย่นชือ่สว่นฟิลด ์(ในหน้า 146) 

การจดัทาํเวบ็แอปเพลต็สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ (ในหน้า 149) 

การแปลชือ่เวบ็แอปเพลต็และรายงานทีก่าํหนดเอง (ในหน้า 160) 

การกาํหนดรายการสาํหรบัเลอืกตามลาํดบัขัน้ (ในหน้า 161) 

การจดัการโครงรา่งการคน้หา (ในหน้า 164) 

การจดัการการเขา้ใชร้ายการและลาํดบัรายการ (ในหน้า 168) 

การจดัทาํรายงานทีก่าํหนดเองของโฮมเพจ (ในหน้า 169) 

การจดัทาํโครงรา่งโฮมเพจของเรคคอรด์ (ในหน้า 171) 

การปรบัแต่งแนวทางการตรวจสอบ (ในหน้า 172) 

การระบุโครงรา่งเพจแบบไดนามกิ (ในหน้า 179) 

งานสาํหรบัการตัง้ค่าแอปพลิเคชนั 

การแสดงเวบ็เพจภายนอก รายงาน และแผงควบคมุในแทบ็ (ในหน้า 188) 

การจดัทาํกลุม่ค่ารายการสาํหรบัเลอืก (ในหน้า 193) 

การจดัทาํเวบ็แอปเพลต็ร่วม (ในหน้า 195) 
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การอปัโหลดสว่นขยายฝ ัง่ไคลเอนต์ (ในหน้า 198) 

การจดัการสว่นเพิม่เตมิของสว่นหวั HTML ทีก่าํหนดเอง (ในหน้า 200) 

การจดัทาํและการจดัการโครงรา่งแถบการดําเนินการและสว่นหวัรว่ม (ในหน้า 201) 

การอปัโหลดและการจดัการไอคอนสว่นหวัรว่มทีก่ําหนดเอง (ในหน้า 209) 

การปรบัแต่งโฮมเพจของฉันสาํหรบับรษิทั (ในหน้า 203) 

การใชง้านรายงานทีก่าํหนดเองใชง้านในโฮมเพจของฉัน (ในหน้า 204) 

การเปลีย่นชือ่ประเภทเรคคอรด์ (ในหน้า 206) 

การใชง้านภาพในเพจรายละเอยีด (ในหน้า 207) 

การเปลีย่นแปลงไอคอนของประเภทเรคคอรด์ (ในหน้า 211) 

การเพิม่ประเภทเรคคอรด์ (ในหน้า 209) 

การปรบัแต่งแทก็การใชร้่วมกนักบั REST (ในหน้า 212) 

การจดัทาํธมีใหม่ (ในหน้า 212) 

การอปัโหลดและการจดัการชดุไอคอนทีก่าํหนดเอง (ในหน้า 208) 

การปรบัแต่งความเป็นเจา้ของกอ่นหน้าสาํหรบัเรคคอรด์ทีใ่ชร้ว่มกนั (ในหน้า 218) 
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การจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้(ในหน้า 224) การตัง้คา่ผูใ้ช ้(ในหน้า 227) 

การตัง้คา่โควตา้การขายของผูใ้ช ้(ในหน้า 238) 

การตัง้คา่สมดุบนัทกึดฟีอลต์ตามประเภทเรคคอร์ดสาํหรบัผูใ้ช ้(ในหน้า 239) 

การเปลีย่น ID ผูใ้ชข้องผูใ้ช ้(ในหน้า 240) 

การรเีซต็รหสัผา่นของผูใ้ช ้(ในหน้า 240) 

การรเีซต็ PIN DMS ของผูใ้ช ้(ในหน้า 241) 

การเปลีย่นแปลงฝา่ยหลกัสาํหรบัผูใ้ช ้(ในหน้า 241) 

การตรวจสอบกจิกรรมการไซน์อนิของผูใ้ช ้(ในหน้า 242) 

การตรวจดูกจิกรรมเกีย่วกบัความปลอดภยัของผูใ้ช ้(ในหน้า 242) 

การจดัการผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย (ผูดู้แลระบบ) (ในหน้า 244) 

การจดัทาํงวดสนิคา้คงคลงัสาํหรบัผูใ้ช ้(ในหน้า 246) 

การเลกิใชง้านผูใ้ช ้(ในหน้า 247) 

การตัง้คา่ผูใ้ช ้(คูค่า้) (ในหน้า 248) 

การเปลีย่น ID ผูใ้ชข้องผูใ้ช ้(คูค่า้) (ในหน้า 250) 

การรเีซต็รหสัผา่นของผูใ้ช ้(คูค่า้) (ในหน้า 251) 

การเลกิใชง้านผูใ้ช ้(คูค่า้) (โปรดดูที ่"การยกเลกิผูใ้ช ้(คูค่า้)" ในหน้า 251) 

การเพิม่บทบาท (ในหน้า 258) 

กระบวนการตัง้คา่โปรไฟล์การเขา้ใช ้(ในหน้า 277) 

การรเีซต็โครงรา่งเพจสว่นบคุคล (ในหน้า 280) 

การรเีซต็โครงรา่งแถบการดําเนนิการสว่นบุคคล (ในหน้า 281) 

การรเีซต็โครงรา่งโฮมเพจสว่นบุคคล (ในหน้า 281) 

การตัง้คา่กลุ่ม (ในหน้า 322) 

การตัง้คา่พืน้ที ่(ในหน้า 324) 

กระบวนการตัง้คา่สมดุบนัทกึ (ในหน้า 301) 

การตรวจสอบการตัง้คา่สมดุบนัทกึสาํหรบับทบาทผูดู้แลระบบ (ในหน้า 302) 

การจดัทาํประเภทสมดุบนัทกึและบทบาทผูใ้ชส้มดุบนัทกึ (ในหน้า 305) 

การตัง้คา่โหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ (ในหน้า 306) 

การจดัทาํสมดุบนัทกึและลาํดบัชัน้สมดุบนัทกึ (ในหน้า 307) 

การเชือ่มโยงผูใ้ชก้บัสมดุบนัทกึ (ในหน้า 308) 

การจดัทาํโปรไฟลก์ารเขา้ใชข้องสมดุบนัทกึ (โปรดดูที ่"การจดัทาํโปรไฟลก์ารเขา้ใชส้าํหรบัสมดุบนัทกึ" ในหน้า 
311) 



กระบวนการการจดัการ Oracle CRM On Demand 

 

การจดัการ Oracle CRM On Demand Release 37 
สงิหาคม 2018  11 

 

ส่วนน้ี อธิบายงานต่อไปน้ี 

การใชง้านสมดุบนัทกึสาํหรบับรษิทัของคณุ (ในหน้า 312) 

การใชง้านสมดุบนัทกึสาํหรบัผูใ้ชแ้ละบทบาทผูใ้ช ้(ในหน้า 312) 

การเพิม่สมดุบนัทกึลงในโครงรา่งเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 314) 

การระบุเรคคอรด์ใหก้บัสมดุบนัทกึ (ในหน้า 315) 
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การจดัการกระบวนการทางธุรกจิ (ในหน้า 340) การจดัทาํกระบวนการ (ในหน้า 347) 

การเพิม่สถานะการเปลีย่นลงในกระบวนการ (ในหน้า 348) 

การจํากดักระบวนการ (ในหน้า 350) 

การกาํหนดการตัง้คา่ฟิลด์สาํหรบัสถานะการเปลีย่น (ในหน้า 350) 

การใชง้านการควบคมุการเขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง (ในหน้า 351) 

การจดัทาํกฎเวริก์โฟลว์ (ในหน้า 372) 

การจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์: ระบุสมุดบนัทกึ (โปรดดูที ่"การจดัทาํการดําเนินการเวริก์โฟลว์: 
ระบุสมดุบนัทกึ" ในหน้า 383) 

การจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์: จดัทาํงาน (ในหน้า 388) 

การจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์: จดัทาํกจิกรรมการใชง้านรว่มกนั (ในหน้า 385) 

การจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์: สง่อเีมล ์(ในหน้า 393) 

การจดัทาํการดําเนนิการเวริ์กโฟลว์: อปัเดตคา่ (ในหน้า 404) 

การจดัทาํการดําเนนิการเวริ์กโฟลว์: รอ (ในหน้า 406) 

การเปลีย่นแปลงลาํดบัการดําเนินการของกฎเวริก์โฟลว ์(ในหน้า 409) 

การเปลีย่นลาํดบัของกฎเวริก์โฟลว์ (ในหน้า 410) 

การยกเลกิกฎและการดําเนินการของเวริก์โฟลว์ (โปรดดูที ่"การยกเลกิกฎและการดําเนินการเวริ์กโฟลว์" ในหน้า 
411) 

การลบกฎและการดําเนนิการของเวริ์กโฟลว์ (โปรดดูที ่"การลบกฎและการดําเนนิการเวริก์โฟลว์" ในหน้า 412) 

การดูอนิสแตนซข์อ้ผดิพลาดในการตรวจสอบขอ้ผดิพลาดเวริก์โฟลว ์(ในหน้า 414) 

การลบอนิสแตนซข์อ้ผดิพลาดออกจากการตรวจสอบขอ้ผดิพลาดเวริก์โฟลว ์(ในหน้า 415) 

การดูอนิสแตนซท์ีร่อดําเนนิการในการตรวจสอบการรอเวริ์กโฟลว์ (ในหน้า 419) 

การลบอนิสแตนซ์ทีร่อดําเนนิการออกจากการตรวจสอบการรอเวริก์โฟลว ์(ในหน้า 421) 

การตัง้คา่กฎการระบุ (ในหน้า 427) 

การแมปฟิลด์เพิม่เตมิระหวา่งการแปลงคา่ลดี (ในหน้า 433) 

การจดัทาํโครงรา่งการแปลงคา่ลดี (ในหน้า 434) 

การตัง้คา่การกาํหนดการประมาณการ (ในหน้า 437) 

การอปัเดตการกาํหนดการประมาณการ (ในหน้า 443) 

การตัง้คา่กระบวนการขาย ชนดิ และการฝึกอบรม (ในหน้า 444) 

การปรบัแต่งรายการอุตสาหกรรมของบรษิทัของคุณ (ในหน้า 450) 

การใชง้านคณุสมบตักิารตดิตามการแกไ้ข (ในหน้า 452) 

การดูเพจรายการการตดิตามการแกไ้ข (ในหน้า 464) 

การจดัทาํเรคคอรด์การแกไ้ขดว้ยตนเอง (ในหน้า 469) 
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เครือ่งมอืการจดัการขอ้มลู (ในหน้า 470) การเตรยีมพรอ้มสาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 515) 

การเชือ่มโยงเรคคอรด์ในระหวา่งการอมิปอรต์ (ในหน้า 509) 

การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 

การตรวจสอบผลลพัธ์การอมิปอรต์ (ในหน้า 660) 

การเอก็ซป์อรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 662) 

การตรวจสอบผลลพัธ์การเอก็ซป์อรต์ (ในหน้า 666) 

ยูทลิติไีคลเอนต์ Oracle Migration Tool On Demand (ในหน้า 673) 

ยูทลิติไีคลเอนต์ Oracle Data Loader On Demand (ในหน้า 667) 

การจดัทาํควิกจิกรรมการใชร้่วมกนั (ในหน้า 678) 

การจดัการการตัง้คา่กจิกรรมการใชร้ว่มกนั (ในหน้า 680) 

การจดัการขอ้มลู (ในหน้า 681) การตัง้คา่ชนดิผลติภณัฑ ์(ในหน้า 682) 

การตัง้คา่ผลติภณัฑข์องบรษิทั (ในหน้า 683) 

การตัง้คา่บญัชรีาคาสนิคา้สาํหรบั PRM (ในหน้า 685) 

การตัง้คา่บญัชรีาคาสนิคา้สาํหรบั Life Sciences (ในหน้า 688) 

การจดัการเอกสารแนบของบรษิทั (ในหน้า 690) 

การตัง้คา่สครปิต์การประเมนิ (ในหน้า 693) 

การตัง้คา่โฟลเดอรใ์นการวเิคราะห์ 

ปลัก๊อนิแอปพลเิคชนั (ในหน้า 699) การตัง้คา่ Oracle Social Engagement and Monitoring (ในหน้า 699) 

การกาํหนดการตัง้คา่การใชร้ว่มกนักบั Oracle Social Network (ในหน้า 700) 

การตัง้คา่การสง่อเีมลโ์ดยใช ้Oracle Eloqua Engage (ในหน้า 702) 

การใชร้่วมกนักบับรกิารทางเวบ็ (ในหน้า 668) การดาวน์โหลดไฟล์ WSDL และไฟล ์Schema (ในหน้า 668) 

การประเมนิการใชบ้รกิารทางเวบ็ (ในหน้า 671) 

การจดัการ Life Sciences (ในหน้า 703) การจดัการ Smart Call (ในหน้า 703) 

การกาํหนดการตัง้คา่เกีย่วกบั Life Sciences (ในหน้า 706) 

การตัง้คา่จํานวนครัง้สงูสดุทีส่ามารถสุม่ตวัอย่างของผูต้ดิต่อทีไ่มม่ใีบอนุญาตของรฐัทีถู่กตอ้ง (ในหน้า 707) 

การอนุญาตใหผู้ต้ดิต่อรบัตวัอย่างได ้(ในหน้า 709) 

การจดัการการใชร้ว่มกนักบัเดสกท์อป (โปรดดูที ่"Oracle 
CRM On Demand Desktop" ในหน้า 712) 

การจดัการแพค็เกจการปรบัแต่ง (ในหน้า 713) 

การตัง้คา่ทีต่ัง้ของเวอรช์นัของโปรแกรมตดิตัง้ใน Oracle CRM On Demand Desktop 
(โปรดดูที ่"การตัง้คา่ทีต่ัง้เวอร์ชนัของโปรแกรมตดิตัง้ Oracle CRM On Demand Desktop" 
ในหน้า 714) 

นอกจากนี้ โดยปกตแิลว้ผูดู้แลระบบสามารถดําเนนิการต่อไปนี้: 

 จดัทาํรายงานทีก่าํหนดเองเพือ่ใชส้ว่นตวัหรอืเพือ่แจกจ่ายในบรษิทั โปรดดูคาํแนะนําที ่การทาํงานกบัโฮมเพจการวเิคราะห์ 
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 จดัทาํรายการฟิลเตอรเ์พือ่แจกจ่ายในบรษิทั โปรดดูคาํแนะนําที ่การทาํงานกบัรายการ 

โปรดดูขอ้มลูเกีย่วกบัการใช ้Oracle On Demand Expression Builder ที ่Expression Builder (ในหน้า 716) 
 

กระบวนการการจดัการ Oracle CRM On Demand 
เพจผูดู้แลระบบใน Oracle CRM On Demand ใหค้ณุจดัการการใชง้าน Oracle CRM On Demand สาํหรบัผูใ้ชข้องคณุและการตัง้คา่ขอ้กาํหนดขอ้มลูของคณุ 
โดยใชเ้พจผูดู้แลระบบ คณุสามารถกาํหนดลกัษณะ Oracle CRM On Demand เองทีต่รงตามขอ้กาํหนดของธุรกจิ ใชแ้นวปฏบิตัติ่อไปนี้เพือ่จดัการการใชง้าน Oracle CRM On 
Demand ของคณุ:  

1 ตรวจสอบแหลง่ขอ้มลูทีม่อียู่ทัง้หมด 

กอ่นตัง้คา่การใชง้าน Oracle CRM On Demand ใหม่ ตรวจสอบแหลง่ขอ้มลูต่อไปนี้:    

 อ่าน คูม่อืการแสดงตวัอย่างของผูดู้แลระบบ Oracle CRM On Demand คูม่อืนี้พรอ้มใชง้านสาํหรบัผูดู้แลระบบของบรษิทัทัง้หมดและมขีอ้มลูเกีย่วกบัวธิกีารเปิดใชฟ้งักช์นัใน 
Oracle CRM On Demand สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีารเขา้ใช ้คูม่อืการแสดงตวัอย่างของผูดู้แลระบบ Oracle CRM On Demand 
คลกิทีล่งิค์การฝึกอบรมและการสนบัสนุนใน Oracle CRM On Demand 

 ตรวจสอบเครือ่งมอื เทมเพลท รายการตรวจสอบ การสมัมนาเวบ็ และคู่มอืเพิม่เตมิโดยคลกิทีล่งิค์การฝึกอบรมและการสนบัสนุนใน Oracle CRM On Demand   

 ลงทะเบยีนหลกัสตูรความจําเป็นของผูดู้แลระบบทีเ่สนอโดยมหาวทิยาลยั Oracle  

2 ประเมนิกระบวนการธุรกจิของคณุและบทบาททีผู่ใ้ชเ้ลน่ภายในองคก์รของคุณ 

ดูขอ้มลู คูม่อืการตดิตัง้ของผูดู้แลระบบ Oracle CRM On Demand ทีม่อียู่ใน My Oracle Support 
ดาวน์โหลดและใชเ้ทมเพลทการตัง้คา่ฟิลด์ทีก่าํหนดเองเพือ่วางแผนการใชง้านของคณุอย่างเหมาะสมตัง้แต่เริม่ต้น เทมเพลทการตัง้คา่ฟิลด์ทีก่าํหนดเองมอียู่ในเพจ เครือ่งมอืและเทมเพลท 
ในศนูยก์ารสนบัสนุนและการฝึกอบรมใน My Oracle Support   

 กาํหนดการดูขอ้มลูและการป้องกนัขอ้มลูโดยพจิารณาวา่ปจัจยัและฟงักช์นัต่อไปนี้:  

 โปรไฟลก์ารเข้าใช้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัการโปรไฟลก์ารเขา้ใช ้(ในหน้า 264) 

 ทีม สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การใชเ้รคคอรด์รว่มกนั (ทมี) 

 สมุดบนัทึก สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัการสมดุบนัทกึ (ในหน้า 281) 

 การแสดงข้อมูลผูจ้ดัการ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การตัง้คา่โปรไฟลบ์รษิทัของคุณและคา่ดฟีอลต์รว่ม (ในหน้า 18) 

 กาํหนดรปูแบบขอ้มลูและฟิลด์ทีเ่กีย่วขอ้ง ประเมนิรายงานทีต่อ้งการวเิคราะหแ์นวโน้ม การวเิคราะหแ์นวโน้มแบบเรยีลไทม์ และประเภทเรคคอรด์ทีส่นบัสนุน  

 กาํหนดกระบวนการต่อไปนี้ทีเ่ชือ่มโยงกบัการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูและการใชข้อ้มลู:  

 การตัง้คา่กระบวนการขาย สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การตัง้คา่กระบวนการขาย ประเภท และการฝึกอบรม (โปรดดูที ่"การตัง้คา่กระบวนการขาย ชนดิ และการฝึกอบรม" 
ในหน้า 444)  

 การกาํหนดโครงรา่งการแปลงลดีและการแมปฟิลด ์สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัการการแปลงค่าลดี (ในหน้า 432)  

 การกาํหนดการตรวจสอบฟิลด์ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการจดัการฟิลด์ (ในหน้า 90)  

 การกาํหนดกระบวนการเวริก์โฟลว์ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัการกระบวนการธุรกจิ (โปรดดูที ่"การจดัการกระบวนการทางธุรกจิ" ในหน้า 340)  

 การรวม Oracle CRM On Demand กบับรกิารทางเวบ็ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การใชร้ว่มกนักบับรกิารทางเวบ็ (ในหน้า 668)  

 กาํหนดสภาพแวดลอ้มการทดสอบลกูคา้ (CTE) และสภาพแวดลอ้มเพิม่เตมิสาํหรบัการฝึกอบรมและการทดสอบ  

3 ตัง้คา่บรษิทัของคณุ  
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แต่ละบรษิทัแตกต่างกนั ใน Oracle CRM On Demand คณุสามารถกาํหนดการตัง้คา่บรษิทัต่างๆ เพือ่ใหต้รงกบัการตัง้คา่ธุรกจิของคณุ 

 ตัง้คา่ปีการเงนิของบรษิทัของคณุ ภาษา สกลุเงนิ อตัราแลกเปลีย่น เป็นตน้  

 ขอสทิธิก์ารเขา้ใชท้ีเ่หมาะสมและ CTE สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้ค่าบรษิทัของคณุ โปรดดูที ่การตัง้คา่โปรไฟลบ์รษิทัของคณุและคา่ดฟีอลต์รว่ม (ในหน้า 18)  

4 ตัง้คา่โปรไฟลผ์ูใ้ชข้องคณุ  

ผูใ้ชใ้นบรษิทัมบีทบาทและความรบัผดิชอบเฉพาะ ผูใ้ชบ้างรายเขา้ใชข้อ้มลูบางอย่างขณะทีผู่อ้ ืน่ไม่สามารถเขา้ใชไ้ด ้กอ่นเพิม่ผูใ้ชเ้หลา่นี้ ใหต้ัง้คา่การดูและบทบาทสาํหรบัแต่ละประเภทผูใ้ช ้

 ตัง้คา่บทบาทสาํหรบัผูใ้ช ้Oracle CRM On Demand ของคณุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การเพิม่บทบาท (ในหน้า 258) 

 ตัง้คา่โปรไฟล์การเขา้ใชส้าํหรบับรษิทัของคุณ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัการโปรไฟล์การเขา้ใช ้(ในหน้า 264)  

 ตัง้คา่รปูแบบการดูของคณุ เชน่ สมดุบนัทกึ ทมี เป็นตน้ สําหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัการสมดุบนัทกึ (ในหน้า 281) และ การใชเ้รคคอรด์รว่มกนั (ทมี)  

5 กาํหนดคา่รปูแบบขอ้มลู เชน่ เพิม่หรอืเปลีย่นชือ่ฟิลด์ ประเภทเรคคอรด์ เป็นตน้  

ขอ้กาํหนดของขอ้มลูแตกต่างกนัในบรษิทั ใน Oracle CRM On Demand คณุสามารถเพิม่ฟิลด์ใหมใ่นประเภทเรคคอรด์ทีม่อียู่ เปลีย่นชือ่ฟิลด์ใหต้รงกบัเงือ่นไขธุรกจิของคุณ 
หรอืเพิม่ประเภทเรคคอรด์ใหม่ทีก่าํหนดเอง กอ่นเริม่ตน้การเพิม่ขอ้มลู ใหด้ําเนนิการดงัต่อไปนี้:  

 เพิม่ฟิลด์ใหมแ่ละประเภทเรคคอรด์ทีจ่ําเป็นสาํหรบัคาํจํากดัความของรปูแบบขอ้มลู สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขฟิลด์ (ในหน้า 105) และ 
การเพิม่ประเภทเรคคอรด์ (ในหน้า 209)  

 เปลีย่นชือ่ฟิลด์และประเภทเรคคอรด์ใหต้รงกบัเงือ่นไขธุรกจิเฉพาะของคณุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัการป้ายฟิลด ์(ในหน้า 128) และ การเปลีย่นชือ่ประเภทเรคคอรด์ 
(ในหน้า 206)  

 แสดงรายการตวัเลอืก คณุสามารถใชฟ้งักช์นัอมิปอรต์เพือ่อมิปอรต์จํานวนคา่รายการตวัเลอืกเพือ่เลอืกฟิลด์อย่างรวดเรว็ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่การเปลีย่นคา่รายการสาํหรบัเลอืก 
(ในหน้า 132)  

 กาํหนดคา่โครงรา่ง แสดงเฉพาะฟิลด์ทีจ่ําเป็นสาํหรบัแต่ละบทบาทและเพือ่ใชโ้ครงร่างไดนามกิ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การปรบัแต่งโครงรา่งเพจแบบสแตตกิ (ในหน้า 139) 
และ การระบุโครงรา่งเพจแบบไดนามกิ (ในหน้า 179)  

 กาํหนดคา่กระบวนการของคณุ เชน่ เวริก์โฟลว์ กระบวนการขาย เป็นตน้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัการกระบวนการทางธุรกจิ (ในหน้า 340) และ 
การตัง้คา่กระบวนการขาย ชนดิ และการฝึกอบรม (ในหน้า 444)  

 กาํหนดคา่รายการสาํหรบับทบาท รายการ 10 รายการแรกจะปรากฏบนโฮมเพจของผูใ้ช ้ขอแนะนําวา่รายการไมค่วรสง่คนืขอ้มลูจํานวนมาก เรคคอรด์ 25-100 
เรคคอรด์เป็นจํานวนเรคคอรด์ทีจ่ดัการไดท้ีแ่นะนําสาํหรบังานประจําวนั นอกจากนี้ยงัแนะนําใหด้ําเนนิการดงัต่อไปนี้:  

 ใชฟิ้ลด์ดชันเีมือ่ทาํได ้ 

 ในรายการ ใหร้วมฟิลด์ทีผู่ใ้ชต้อ้งการอปัเดตบ่อย  

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการกาํหนดคา่รายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ  

6 ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการวดัธุรกจิโดยจดัทาํรายงาน  

ใชฟ้งักช์นัการวเิคราะหใ์น Oracle CRM On Demand เพือ่จดัทาํรายงานทีก่าํหนดเองทีเ่กีย่วขอ้งกบัความตอ้งการทางธุรกจิ จากนัน้ใหผู้ใ้ชเ้ขา้ถงึได ้
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายงาน โปรดดูที ่การวเิคราะห์  

7 อมิปอรต์ขอ้มลูและผูใ้ชข้องคณุ  

ใชฟ้งักช์นัอมิปอรต์เพือ่อมิปอรต์ขอ้มลูเดมิใน Oracle CRM On Demand คณุสามารถอมิปอรต์ผูใ้ชท้ัง้หมดของคณุ หรอืเพิม่ทัง้หมดดว้ยตนเองผา่นเพจการจดัการผูใ้ช ้
เมือ่เพิม่ผูใ้ชแ้ลว้ ผูใ้ชจ้ะไดร้บัอเีมลท์ีม่รีหสัผา่นชัว่คราวเพือ่เขา้ใช ้Oracle CRM On Demand และผูใ้ชส้ามารถเริม่ทาํงานทนัท ี
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการอมิปอรต์ขอ้มลู โปรดดูที ่เครือ่งมอือมิปอรต์และเอก็ซป์อรต์ (ในหน้า 471) 
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การใช้เทมเพลทผูด้แูลระบบในระหว่างการตัง้ค่า 
คณุสามารถใชเ้ทมเพลทการตัง้คา่ของผูดู้แลระบบเพือ่ชว่ยคณุจดัเรยีงขอ้มลูบรษิทัของคุณและใช ้Oracle CRM On Demand ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

หลงัจากทีคุ่ณไดป้้อนขอ้มลูในเทมเพลทแลว้ คณุสามารถใชเ้ทมเพลทเป็นขอ้มลูอา้งองิในระหวา่งการตัง้คา่และการปรบัแต่งแอปพลเิคชนัได ้

การเข้าใช้เทมเพลทการตัง้ค่าของผูด้แูลระบบ 

1 คลกิลงิคส์าํหรบัเทมเพลททีค่ณุตอ้งการ 

ลงิคส์าํหรบัเทมเพลททีม่อียู่จะปรากฏในสว่นต่อไปนี้ 

2 บนัทกึไฟลเ์ทมเพลทบนคอมพวิเตอรข์องคณุ 

3 เปิดไฟลท์ีบ่นัทกึไว ้
 

เก่ียวกบัการติดตามการใช้ใน Oracle CRM On Demand 
ฟงักช์นัการตดิตามการใชจ้ะช่วยใหบ้รษิทัสามารถตดิตามและวเิคราะห์การใชง้านของแอปพลเิคชนั Oracle CRM On Demand ซึง่รวมถงึการใชง้านของผูใ้ช ้การใชง้านแอปพลเิคชนั 
และรายละเอยีดการตดิตัง้และตัง้คา่ จํานวนของรายงานทีส่รา้งขึน้ลว่งหน้าในการตดิตามการใชจ้ะมใีหส้าํหรบัการรายงานการใช ้Oracle CRM On Demand 
นอกเหนอืจากรายงานทีส่รา้งล่วงหน้าแลว้ ยงัสามารถใชป้ระเภทเรือ่งการวเิคราะหก์ารตดิตามการใชไ้ดใ้นประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตั ิในการวเิคราะหส์าํหรบับรษิทัทีต่อ้งการวเิคราะหก์ารใช ้
Oracle CRM On Demand เพิม่เตมิ 

เชน่ คณุตอ้งการจดัทํารายงานเพือ่ใหข้อ้มลูต่อไปนี้: 

 ผูใ้ชท้ีไ่มไ่ซน์อนิในระหว่าง 30 วนัทีผ่า่นมา 

 ประเภทเรคคอรด์ทีไ่มม่กีารจดัทาํ อปัเดต หรอืลบเรคคอรด์ใดๆ ใน 30 วนัทีผ่า่นมา 

 จํานวนกฎเวริ์กโฟลว์, ฟิลด์ทีก่าํหนดเอง และแทบ็ทีก่าํหนดเองทีจ่ดัทาํขึน้ใน Oracle CRM On Demand 

คําแนะนํา: สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการตรวจสอบการใชบ้รกิารเวบ็ โปรดดูที ่การประเมนิการใชบ้รกิารทางเวบ็ (ในหน้า 671) 

ในการเขา้ใชร้ายงานการตดิตามการใชแ้ละในการจดัทาํรายงานใหมใ่นประเภทเรือ่งการวเิคราะหก์ารตดิตามการใช ้คณุตอ้งมสีทิธิ ์การตดิตามการใช ้ในบทบาทผูใ้ชข้องคณุ โดยสทิธิ ์การตดิตามการใช ้
จะเปิดใชง้านโดยดฟีอลตส์าํหรบับทบาทผูด้แูลระบบของบรษิทั 

เก่ียวกบัสิทธ์ิการติดตามการใช้ 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถเปิดใชง้านสทิธิ ์การตดิตามการใช ้สาํหรบับทบาทผูใ้ชอ้ืน่ตามความจาํเป็น อย่างไรกต็าม กอ่นทีคุ่ณจะเปิดใชง้านสทิธิ ์การตดิตามการใช ้สาํหรบับทบาทผูใ้ช ้
โปรดพจิารณาผลของการเปิดใชง้านสทิธิน์ี้ดงัต่อไปนี้: 

 ผูใ้ชท้ีม่สีทิธิ ์การตดิตามการใช ้ในบทบาทผูใ้ชจ้ะสามารถเขา้ใชป้ระเภทเรือ่งการวเิคราะห์การตดิตามการใชใ้นการวเิคราะห์ รวมทัง้รายงานทีส่รา้งไวล้ว่งหน้าเกีย่วกบัการตดิตามการใช ้

 การเขา้ใชข้อ้มลูการตดิตามการใชจ้ะไมไ่ดร้บัการรกัษาความปลอดภยัโดยการตัง้คา่การเขา้ใชง้านอื่นๆ เชน่ การตัง้คา่การเขา้ใชป้ระเภทเรคคอรด์ในโปรไฟลก์ารใชง้านและบทบาทผูใ้ช ้ดงันัน้ 
ผูใ้ชท้ีม่สีทิธิ ์การตดิตามการใช ้ในบทบาทของตนจะสามารถเขา้ใชง้านขอ้มลูการตดิตามการใชท้ัง้หมดในประเภทเรือ่งการวเิคราะหก์ารตดิตามการใช ้

เนื่องจากขอ้มลูการใชง้านบางอย่างของบรษิทัของคณุอาจมคีวามอ่อนไหว คณุตอ้งแน่ใจวา่ไดใ้หส้ทิธิใ์น การตดิตามการใช ้กบัผูใ้ชท้ีเ่หมาะสมเทา่นัน้ 

 การรายงานการตดิตามการใชอ้าจมผีลใหเ้กดิการใชง้านทรพัยากรระบบทีม่คีวามอ่อนไหว 
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หากคุณตอ้งการใหผู้ใ้ชบ้างรายสามารถใชร้ายงานการตดิตามการใชบ้างอย่างได ้แต่ไมต่อ้งการใหผู้ใ้ชม้สีทิธิท์ ีส่มบูรณ์ต่อประเภทเรือ่งการวเิคราะหก์ารตดิตามการใช ้และรายงานทีจ่ดัทาํลว่งหน้า 
ใหพ้จิารณาการจดัทาํรายงานทีก่าํหนดเองทีม่ขีอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้ง จากนัน้คณุสามารถจดัเกบ็รายงานทีก่าํหนดเองในโฟลเดอรร์ายงานทีใ่ชร้ว่มกนั 
และใหส้ทิธิแ์กผู่ใ้ชใ้นการเขา้ใชง้านในโฟลเดอรท์ีใ่ชร้ว่มกนัเทา่นัน้ 

ใน Oracle CRM On Demand คณุสามารถดูขอ้มลูเกีย่วกบัการใชง้านการจดัสรรบรกิาร โปรดดูที ่การดูการใชง้านการจดัสรรบรกิารสาํหรบับรษิทัของคุณ (โปรดดูที ่
"การดูการใชก้ารจดัสรรบรกิารสาํหรบัองค์กรของคณุ" ในหน้า 76) และ การดูประวตักิารใชง้านการจดัสรรบรกิารประวตั ิ(โปรดดูที ่"การดูประวตักิารใชก้ารจดัสรรบรกิาร" ในหน้า 77) 
และสาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการใชไ้ฟลแ์ละเรคคอรด์ โปรดดูที ่การดูขอ้มลูการใชไ้ฟลแ์ละเรคคอรด์ (โปรดดูที ่"การดูขอ้มลูการใชง้านไฟลแ์ละเรคคอร์ด" ในหน้า 78) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัประเภทเรือ่งการวเิคราะหก์ารตดิตามการใชแ้ละเกีย่วกบัรายงาน โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 ประเภทเรือ่งการวเิคราะห์การตดิตามการใช ้

 การเริม่ตน้ใชง้านการวเิคราะห์ 
 

การจดัการบริษทั 
ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอย่างอืน่ ในการดําเนินการตามขัน้ตอนทีไ่ดอ้ธบิายในสว่นการจดัการบรษิทั บทบาทของคณุจะตอ้งมสีทิธิจ์ดัการบรษิทัรวมอยู่ดว้ย 

คลกิทีห่วัขอ้เพือ่ดูคาํแนะนําทลีะขัน้ตอนในเรือ่งของขัน้ตอนการจดัการบรษิทั: 

 การตัง้คา่โปรไฟลบ์รษิทัของคณุและคา่ดฟีอลต์รว่ม (ในหน้า 18) 

 การตรวจสอบสถานะใบอนุญาตและผูใ้ชท้ีใ่ชง้าน (ในหน้า 40) 

 การกาํหนดการควบคุมรหสัผา่นของบรษิทัของคุณ (ในหน้า 41) 

 การรเีซต็รหสัผา่นทัง้หมด (ในหน้า 46) 

 การใชง้านภาษา (ในหน้า 47) 

 การกาํหนดปฏทินิการเงนิทีก่าํหนดเอง (ในหน้า 50) 

 การจดัการสกลุเงนิ (ในหน้า 54) 

 การจดัทาํฝา่ย (ในหน้า 59) 

 การเชือ่มโยงกลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืกกบัฝา่ย (ในหน้า 60) 

 การเชือ่มโยงผูใ้ชก้บัฝา่ย (ในหน้า 61) 

 การตรวจสอบกจิกรรมการไซน์อนิของผูใ้ชทุ้กคน (ในหน้า 64) 

 การจํากดัการใชง้านใหก้บั IP แอดเดรส (ในหน้า 48) 

 การตรวจสอบการใชท้รพัยากรของบรษิทัของคณุ (ในหน้า 65) 

 การตรวจดูการเปลีย่นแปลงแนวทางการตรวจสอบดว้ยแนวทางการตรวจสอบหลกั (ในหน้า 66) 

 การเผยแพรอ่เลติของบรษิทั (ในหน้า 72) 

 การดูการใชก้ารจดัสรรบรกิารสาํหรบัองคก์รของคุณ (ในหน้า 76) 

 การดูประวตักิารใชก้ารจดัสรรบรกิาร (ในหน้า 77) 

 การตัง้คา่อเลติสาํหรบัการจดัสรรบรกิาร (ในหน้า 78) 
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 การดูขอ้มลูการใชไ้ฟล์และเรคคอรด์ (โปรดดูที ่"การดูขอ้มลูการใชง้านไฟลแ์ละเรคคอรด์" ในหน้า 78) 

 การแปลงทีอ่ยู่ทีไ่มใ่ชร้ว่มกนัเป็นทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั (ในหน้า 80) 

 การพจิารณาเมือ่ปิดทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั (ในหน้า 83) 

 การอปัเดตการเขา้ใชข้องผูใ้ชแ้ละสทิธิก์ารจดัการทีอ่ยู่กอ่นปิดทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั (ในหน้า 83) 

 การตัง้คา่ประเภททีอ่ยู่สาํหรบัทีอ่ยู่ทีไ่มใ่ชร้่วมกนัด้วยการแกไ้ขความสมัพนัธ์ (ในหน้า 84) 

 การตัง้คา่โปรไฟล์การเขา้ใชแ้ละบทบาทสาํหรบัทีอ่ยู่ (ในหน้า 85) 
 

โปรไฟลบ์ริษทั 
การตัง้คา่โปรไฟล์การเขา้ใชจ้ะประกอบไปดว้ย: 

 การตัง้คา่โปรไฟลบ์รษิทัของคณุและคา่ดฟีอลต์รว่ม (ในหน้า 18) 

 การตรวจสอบสถานะใบอนุญาตและผูใ้ชท้ีใ่ชง้าน (ในหน้า 40) 

 การกาํหนดการควบคุมรหสัผา่นของบรษิทัของคุณ (ในหน้า 41) 

 การรเีซต็รหสัผา่นทัง้หมด (ในหน้า 46) 

 การใชง้านภาษา (ในหน้า 47) 

 การจํากดัการใชง้านใหก้บั IP แอดเดรส (ในหน้า 48) 

 
 

การตัง้ค่าโปรไฟลบ์ริษทัของคณุและค่าดีฟอลตร์ว่ม 
ทัง้ขอ้มลูบรษิทัและคา่ดฟีอลต์รว่มถูกกาํหนดในเพจโปรไฟลบ์รษิทั 

ข้อมูลบริษทั คณุสามารถป้อนหรอืแกไ้ขชือ่บรษิทั ทีอ่ยู่สาํหรบัการสง่สนิคา้และการเรยีกเกบ็ หมายเลขโทรศพัท ์และผูต้ดิต่อหลกั หากคณุลงทะเบยีนทดลองใชง้าน 
ขอ้มลูบางอย่างเกีย่วกบับรษิทัของคุณจะนํามาจากขอ้มลูทีคุ่ณลงทะเบยีน 

ค่าดีฟอลต์ร่วม คณุสามารถกาํหนดคา่ดฟีอลตท์ีใ่ชใ้นบรษิทัของคณุซึง่ผูใ้ชส้ามารถเขยีนทบัได ้

คาํเตือน: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ประเทศได ้หากคุณเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ประเทศ 
ใหแ้จง้ฝา่ยบรกิารลกูคา้เพือ่ใหด้ําเนนิตามขัน้ตอนทีจ่ําเป็นในการอปัเดตการตัง้คา่โซนเวลารวมถงึรายงานและแผงควบคมุของคุณ สามารถเปลีย่นแปลงภาษา สกลุเงนิ 
และโซนเวลาไดโ้ดยฝา่ยบรกิารลกูคา้เทา่นัน้ การตัง้คา่ใหมข่องคณุจะไมม่ผีลกบัการวเิคราะหจ์นกว่าจะมกีารรนั ETL แบบเตม็ (ดงึขอ้มลู, แปลงคา่, โหลด) 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน เพือ่ทาํความเขา้ใจถงึผลกระทบจากการตัง้คา่เหลา่นี้ ใหอ้่าน เกีย่วกบัการตัง้ค่าโปรไฟลข์องผูใ้ช ้

ในการดําเนนิการตามขัน้ตอนนี้ บทบาทของคณุจะตอ้งมสีทิธิจ์ดัการบรษิทัรวมอยู่ดว้ย  

ในการแก้ไขโปรไฟลบ์ริษทัของคุณ 

1 ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ 

2 ในสว่นการจดัการบรษิทั คลกิทีล่งิค ์การจดัการบรษิทั 
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3 ในสว่นโปรไฟลบ์รษิทั คลกิทีล่งิค ์โปรไฟลบ์รษิทั 

4 ในเพจโปรไฟลบ์รษิทั ใหค้ลกิปุ่ม แกไ้ข (หรอืใชก้ารแกไ้ขอนิไลน์) และทาํการเปลีย่นแปลง 

5 บนัทกึเรคคอรด์ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่โปรไฟลบ์รษิทัของคุณ โปรดดูทีห่วัขอ้ต่อไปนี้:  

 การตัง้คา่ขอ้มลูหลกัของบรษิทั (ในหน้า 19) 

 การกาํหนดการตัง้คา่บรษิทั (ในหน้า 20) 

 การกาํหนดการตัง้คา่สปัดาหท์าํงานและปฏทินิของบรษิทั (ในหน้า 30) 

 การตัง้คา่ลดี (ในหน้า 31) 

 การกาํหนดการตัง้คา่ธมีของบรษิทั (ในหน้า 32) 

 การกาํหนดการตัง้คา่การแสดงขอ้มลูของบรษิทั (ในหน้า 33) 

 การกาํหนดการตัง้คา่การใชร้ว่มกนั (ในหน้า 34) 

 การกาํหนดการตัง้คา่ความปลอดภยัของบรษิทั (ในหน้า 35) 

 การกาํหนดการตัง้คา่การแสดงขอ้มลูการวเิคราะห์ (ในหน้า 38) 

 การกาํหนดการตัง้คา่การตดิต่อ (ในหน้า 38) 

 การกาํหนดการตัง้คา่โปรไฟลบ์รษิทัเพิม่เตมิ (ในหน้า 39) 

 การกาํหนดการตัง้คา่กลไกกาํหนดพกิดัทางภูมศิาสตร ์(ในหน้า 39) 

หมายเหตุ: ในบางสถานการณ์ ฟิลด์ แกไ้ขโดย ในเรคคอรด์โปรไฟลบ์รษิทัสามารถแสดงชือ่ของผูใ้ชท้ีไ่มม่สีทิธิก์ารเขา้ใชท้ีจ่ําเป็นในการอปัเดตโปรไฟลบ์รษิทัโดยตรง ตวัอย่างเชน่ 
เมือ่สถานะของผูใ้ชเ้ปลีย่นจาก ใชง้าน เป็น ไมใ่ชง้าน หรอืจาก ไมใ่ชง้าน เป็น ใชง้าน ระบบจะอปัเดตคา่ในฟิลด์ผูใ้ชท้ีใ่ชง้านและผูใ้ชท้ีไ่มใ่ชง้านในเพจโปรไฟลบ์รษิทั 
และเนื่องจากการเปลีย่นแปลงในฟิลด์เหลา่นี้ ระบบจงึอปัเดตฟิลด ์แกไ้ขโดย ในเพจโปรไฟลบ์รษิทัเพือ่แสดงชือ่ของผูใ้ชท้ีอ่ปัเดตเรคคอรด์ผูใ้ช ้
แมว้า่ผูใ้ชท้ีด่ําเนินการเปลีย่นแปลงนัน้จะไม่มสีทิธิท์ ีจ่ําเป็นในการอปัเดตโปรไฟลบ์รษิทักต็าม  

 
 

การตัง้ค่าข้อมลูหลกัของบริษทั 
ตารางต่อไปนี้อธบิายวธิทีีคุ่ณสามารถตัง้คา่สว่นขอ้มลูหลกัของบรษิทัในเพจโปรไฟลบ์รษิทัใน Oracle CRM On Demand  

หมายเหตุ: ฟิลด์เพิม่เตมิบางฟิลด์อาจปรากฏขึน้หากบรษิทัของคุณเปิดใชค้ณุสมบตับิางคุณสมบตั ิ

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ID ไซน์อนิของบรษิทั ID เฉพาะของบรษิทัของคณุ เมือ่จดัทาํผูใ้ชใ้หม ่ID นี้จะเป็นสว่นแรกของ ID ไซน์อนิผูใ้ช ้(ID ไซน์อนิของบรษิทั/ID ผูใ้ช)้ 
สาํหรบัผูใ้ชด้งักลา่ว ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณจะเปลีย่นคา่นี้ไมไ่ด ้
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ผูต้ดิต่อหลกั คา่ดฟีอลต์กาํหนดเป็น ADMIN หรอืชือ่ยอ่ของผูใ้ชค้นแรกทีล่งทะเบยีนในบรษิทัของคณุ ชือ่นี้สามารถเปลีย่นเป็นผูใ้ชอ้ืน่ๆ ได ้
ขอ้มลูการอปัเดตผลติภณัฑแ์ละขอ้มลูทีส่าํคญัอืน่ๆ จะถูกสง่ไปยงัผูต้ดิต่อหลกั 

ในการแกไ้ขสถานการณ์เมือ่ผูต้ดิต่อหลกัไมส่ามารถใชไ้ด ้คณุสามารถป้อนรายชือ่ผูร้บัเมลเ์ป็นทีอ่ยู่อเีมลส์าํหรบัผูต้ดิต่อหลกั 
เพือ่ใหม้ผีูท้ ีไ่ดร้บัแจง้เกีย่วกบัความลม้เหลวของระบบและขอ้มลูทีส่าํคญัอืน่ๆ มากกวา่หนึ่งคน คณุสามารถดําเนนิการนี้ไดส้องวธิคีอื:  

 คณุสามารถป้อนรายชือ่ผูร้บัเมล์ทีม่อียู่เป็นทีอ่ยู่อเีมลบ์นเรคคอรด์ผูใ้ชส้าํหรบัผูต้ดิต่อหลกั อย่างไรกต็าม คณุตอ้งจําไวว้า่ 
หากผูต้ดิต่อหลกัดําเนนิการบางอย่างในระบบซึง่จะสง่อเีมลอ์ตัโนมตัไิปยงัทีอ่ยู่อเีมลข์องตน 
รายชือ่ผูร้บัเมลท์ัง้หมดจะไดร้บัการแจง้นัน้ดว้ย  

 คณุสามารถจดัทาํผูใ้ช ้"จําลอง" ใหมไ่ด ้คณุสามารถตัง้ชือ่ผูใ้ชร้ายนี้เป็นชือ่ต่างๆ เชน่ "DistributionList" 
แลว้ป้อนรายชือ่ผูร้บัเมลเ์ป็นทีอ่ยู่อเีมลบ์นเรคคอร์ดผูใ้ชส้าํหรบัผูใ้ชจ้ําลองนัน้ ในกรณีนี้ 
คณุกาํลงัยนืยนัหนึง่ในใบอนุญาตของคณุสาํหรบังานนี้  

หมายเหตุ: คณุไมส่ามารถเลกิใชง้านผูใ้ชท้ีร่ะบุผูต้ดิต่อหลกัของคณุ แต่ตอ้งเลอืกผูใ้ชร้ายอืน่เป็นผูต้ดิต่อหลกั 
กอ่นทีค่ณุจะสามารถเปลีย่นแปลงสถานะของผูต้ดิต่อหลกัเป็น ไมใ่ชง้าน 

 

 
 

การกาํหนดการตัง้ค่าบริษทั 
ตารางต่อไปนี้อธบิายวธิทีีคุ่ณสามารถตัง้คา่สว่นการตัง้คา่บรษิทัในเพจโปรไฟลบ์รษิทัใน Oracle CRM On Demand  

หมายเหตุ: ฟิลด์เพิม่เตมิบางฟิลด์อาจปรากฏขึน้หากบรษิทัของคุณเปิดใชค้ณุสมบตับิางคุณสมบตั ิ

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

คา่ดฟีอลต์ของภาษา ภาษาทีใ่ชเ้ป็นคา่ดฟีอลต์สาํหรบัผูใ้ช ้คณุสามารถเพิม่การใชง้านภาษาอืน่ๆ 
เพือ่ใหผู้ใ้ชส้ามารถเปลีย่นแปลงการตัง้คา่การใชง้านของตนเองได ้สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัวธิกีารเพิม่ภาษา โปรดดูที ่
การใชง้านภาษา (ในหน้า 47) 

ในการอปัเดตฟิลด์นี้ ใหต้ดิตอ่ฝา่ยบรกิารลกูคา้ 

คา่ดฟีอลต์โลแคล การตัง้คา่ในพืน้ทีท่ ีใ่ชเ้ป็นคา่ดฟีอลต์สาํหรบัผูใ้ช ้
ผูใ้ชส้ามารถเปลีย่นแปลงการตัง้คา่สาํหรบัการใชง้านของตนเองจากเพจโปรไฟลผ์ูใ้ชไ้ดต้ลอดเวลา 
การตัง้คา่เหลา่นี้จะกาํหนดรปูแบบสาํหรบัวนัที ่เวลา สกลุเงนิ หมายเลข และหมายเลขโทรศพัท ์

คา่ดฟีอลต์สกลุเงนิ สกลุเงนิทีใ่ชเ้ป็นคา่ดฟีอลต์สาํหรบัผูใ้ช ้
คณุสามารถเพิม่สกลุเงนิเพือ่ใหผู้ใ้ชส้ามารถเปลีย่นแปลงการตัง้คา่การใชง้านของตนเองได ้(ดูที ่การจดัการสกลุเงนิ 
(ในหน้า 54)) อย่างไรกด็ ี
สกลุเงนิทีก่าํหนดทีน่ีจ่ะเป็นตวักาํหนดคา่ดฟีอลต์สกลุเงนิทีใ่ชส้าํหรบัประมาณการสาํหรบัทัง้บรษิทั 

ในการอปัเดตฟิลด์นี้ ใหต้ดิตอ่ฝา่ยบรกิารลกูคา้ 

คา่ดฟีอลต์โซนเวลา คา่ดฟีอลต์โซนเวลาสาํหรบับรษิทัของคณุ  
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ฟงักช์นับางฟงักช์นั เชน่ การจดัทาํประมาณการจะใชโ้ซนเวลาของทีต่ัง้ระบบแทนคา่ดฟีอลต์โซนเวลา 
ตดิต่อฝา่ยบรกิารลกูคา้เพือ่สอบถามเกีย่วกบัโซนเวลานี้ ผูใ้ชใ้นพืน้ทีอ่ ืน่ๆ 
สามารถเลอืกใชโ้ซนเวลาภายในพืน้ทีข่องตนเองได ้ซึง่สามารถตัง้คา่ไดใ้นเพจโปรไฟลผ์ูใ้ช ้

ในการอปัเดตฟิลด์นี้ ใหต้ดิตอ่ฝา่ยบรกิารลกูคา้ 

โหมดแสดงตวัอยา่งเรคคอรด์ โหมดแสดงตวัอย่างเรคคอรด์สาํหรบับรษิทัของคณุ 
คณุสามารถเปิดใชง้านฟงัก์ชนัแสดงตวัอย่างเรคคอรด์และระบุวธิใีหว้นิโดวแ์สดงตวัอย่างเปิดขึน้มาได ้
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการตัง้ค่าทีคุ่ณเลอืกในฟิลด์นี้ 
วนิโดวแ์สดงตวัอย่างจะเปิดขึน้มาเมือ่ผูใ้ชเ้ลือ่นเมาสไ์ปวางเหนอืลงิคท์ีไ่ปยงัเรคคอรด์ 
หรอืเมือ่ผูใ้ชค้ลกิบนไอคอนแสดงตวัอย่างทีป่รากฏเมือ่เลือ่นเมาสไ์ปวางเหนอืลงิคท์ีไ่ปยงัเรคคอรด์  

วนิโดวด์ูผลกอ่นจะแสดงสว่นแรกของเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์ 
คณุสามารถเลอืกปิดใชง้านฟงักช์นัดูผลเรคคอรด์ก่อนไดโ้ดยเลอืก ปิด ในฟิลด์นี้ โดยคา่ดฟีอลต์แลว้ 
ฟิลด์นี้จะถูกตัง้คา่ไวเ้ป็น คลกิไอคอนดูผลกอ่น เมือ่ตัง้คา่ Oracle CRM On Demand 
ในครัง้แรกสาํหรบับรษิทัใหม่ 

ผูใ้ชส้ามารถทาํการตัง้คา่แทนทีก่ารตัง้คา่ของบรษิทัไดโ้ดยการระบุโหมดแสดงตวัอย่างเรคคอรด์โหมดอืน่ในเพจรายละเอยีด

สว่นบุคคลของผูใ้ช ้

ใชก้ารแกไ้ขอนิไลน์ ใชห้รอืเลกิใชค้ณุสมบตักิารแกไ้ขแบบอนิไลน์ 

เมือ่ใชก้ารแกไ้ขแบบอนิไลน์ ผูใ้ชส้ามารถแกไ้ขฟิลด์ในเพจรายการและเพจรายละเอยีดไดโ้ดยตรง (นัน่คอื 
ไมต่อ้งเปิดเพจแกไ้ขของเรคคอรด์นัน้) 

การแกไ้ขแบบอนิไลน์จะใชไ้ดใ้นเพจรายการเรคคอรด์ เพจรายละเอยีดเรคคอรด์ 
และในเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงกนัหลายเรคคอรด์ในเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์หลกั 

โปรดสงัเกตวา่ ประเภทฟิลด์ต่อไปนี้ในเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงจะไมส่ามารถแกไ้ขไดจ้ากเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์หลกั: 

 ฟิลด์ทีไ่มแ่สดงในเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงกบัตวัเอง 

 ฟิลด์ทีค่าํนวณ เชน่ ชือ่เตม็ 

 ฟิลด์แบบอา่นอย่างเดยีวในเพจแกไ้ขของเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยง 

นอกจากนี้ ในกรณีทีม่เีรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงเรคคอรด์เดยีวกนัแสดงขึน้ภายใตเ้รคคอรด์หลกัหลายเรคคอรด์ 
ฟิลด์ทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของความสมัพนัธ์สามารถแกไ้ขได ้แต่ฟิลด์ทีเ่ป็นของเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงไมส่ามารถแกไ้ขได ้เชน่ 
ในรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัทมีบรษิทัในเรคคอรด์บรษิทั ฟิลด์บทบาททมีสามารถแกไ้ขได้ 
เนื่องจากฟิลด์นี้เป็นสว่นหนึง่ของความสมัพนัธ์ระหวา่งบรษิทักบัสมาชกิในทมี แต่ฟิลด์นามสกลุและชือ่ไมส่ามารถแกไ้ขได ้
เนื่องจากฟิลด์นี้เป็นของเรคคอรด์ผูใ้ช ้(ของสมาชกิในทมี) 

ใชศ้นูย์ขอ้ความ ควบคุมให:้ 

 มศีนูย์ขอ้ความปรากฏในแถบการดําเนนิการ  

 มไีอคอนหมายเหตุ และรายการหมายเหตุในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์  

 ผูใ้ชส้ามารถใชเ้ครือ่งมอืศูนย์ขอ้ความ 

ฟิลดท์ีต่รวจสอบไดข้องประเภทเรคคอรด์ ฟิลด์นี้ระบุจํานวนสงูสดุของฟิลด์ทีส่ามารถตรวจสอบไดส้าํหรบัแต่ละประเภทเรคคอรด์ จํานวนทีเ่ป็นคา่ดฟีอลต์คอื 35 
แต่คณุสามารถเปลีย่นคา่นี้ได ้

หมายเหตุ: เมือ่ตรวจสอบฟิลด์เพิม่เตมิแต่ละฟิลด ์ตอ้งจดัทาํอกีเรคคอรด์หนึ่งในฐานขอ้มลูเมือ่ฟิลด์นัน้ถูกเปลีย่นแปลง 
เมือ่คณุตรวจสอบหลายฟิลด์พรอ้มกนัมากเกนิไป อาจสง่ผลต่อประสทิธภิาพเมือ่บนัทกึเรคคอรด์ทีต่รวจสอบ 

จํานวนสงูสดุของฟิลด์ทีส่ามารถตรวจสอบไดส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์จะแสดงในเพจการตัง้คา่ฟิลด์การตรวจสอบสาํหรบัแ
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ต่ละประเภทเรคคอรด์ แต่จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงคา่ไดใ้นเพจนัน้ 

การหมดอายุของการตรวจสอบ (วนั)  ฟิลดน์ี้กาํหนดระยะเวลาทีเ่รคคอรด์แนวทางการตรวจสอบสาํหรบัประเภทเรคคอรด์จะไดร้บัการเกบ็รกัษาไวใ้น Oracle 
CRM On Demand กอ่นทีจ่ะถูกลา้งโดยอตัโนมตั ิชว่งเวลาเกบ็รกัษาขอ้มลูจะระบุเป็นวนั และคา่ดฟีอลต์คอื 
90 หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิจ์ดัการการตรวจสอบฟิลด ์คณุจะสามารถเปลีย่นคา่นี้ได ้
จํานวนตํ่าสดุทีค่ณุสามารถป้อนไดค้อื 1 และจํานวนสงูสดุคอื 366 

คา่ 0 (ศนูย)์ ระบุวา่เรคคอรด์แนวทางการตรวจสอบจะไมม่วีนัถูกลา้ง อย่างไรกต็าม คณุไมส่ามารถตัง้คา่เป็นศนูย์ได ้
หากคุณตอ้งการเกบ็รกัษาเรคคอรด์แนวทางการตรวจสอบไวต้ลอดไป คณุตอ้งตดิต่อ Oracle CRM On 
Demand Customer Care และขอใหพ้วกเขาตัง้คา่ฟิลด์นี้เป็นศูนย์ 

หมายเหตุ: แนวทางการตรวจสอบสาํหรบัประเภทเรคคอรด์สามารถตดิตามการจดัทาํ การลบ และการเรยีกคนืเรคคอรด์ 
รวมถงึการอปัเดตฟิลด์ทีร่ะบุในเรคคอรด์ทีม่อียู่ 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้คา่แนวทางการตรวจสอบสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ต่างๆ โปรดดูที ่
การปรบัแต่งแนวทางการตรวจสอบ (ในหน้า 172) 

รปูแบบขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง เลอืกรปูแบบสาํหรบัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งบนเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์ 

สว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งสามารถปรากฏในรปูแบบรายการหรอืแทบ็กไ็ด้ ซึง่ผูใ้ชส้ามารถคลกิเพือ่ดูรายการ 
คณุยงัสามารถระบุการตัง้คา่สาํหรบัตวัเลอืกรปูแบบขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งสาํหรบัแต่ละบทบาทไดด้ว้ย 
ผูใ้ชท้ีม่สีทิธิท์าํรปูแบบการแสดงขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคลอยู่ในบทบาทของตนเองยงัสามารถตัง้คา่ตวัเลอืก

รปูแบบขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในโปรไฟลส์ว่นบุคคลของตนเองไดด้ว้ย 
หากฟิลด์รปูแบบขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในโปรไฟลส์ว่นบุคคลของผูใ้ชว้า่งเปลา่ ระบบจะใชก้ารตัง้คา่สาํหรบับทบาทของผูใ้ช ้
และหากฟิลด์รปูแบบขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในบทบาทของผูใ้ชว้า่งเปลา่ ระบบจะใชก้ารตัง้คา่ของบรษิทั 

วธิกีารคน้หาร่วม เลอืกวธิกีารคน้หาทีค่ณุตอ้งการใหพ้รอ้มใชง้านสาํหรบัผูใ้ชข้องคณุ 
ในสว่นการคน้หาในแถบการดําเนินการและในวนิโดวก์ารคน้หา: 

 การค้นหาเป้าหมาย การคน้หาเป้าหมายจะคน้หาฟิลด์ทีก่าํหนดเพือ่หาขอ้มลูทีต่รงกนั ในการคน้หาเป้าหมาย 
ผูใ้ชส้ามารถป้อนคา่ไดห้ลายฟิลด์ การคน้หาจะแสดงเฉพาะเรคคอรด์ทีพ่บขอ้มลูทีต่รงกนัสาํหรบัแต่ละคา่ทีผู่ใ้ชป้้อน 
โครงร่างการคน้หาทีถู่กกาํหนดใหบ้ทบาทของผูใ้ชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์จะกําหนดวา่ผูใ้ชส้ามารถคน้หาฟิลด์ใดไ

ดบ้า้ง การคน้หาเป้าหมายจะถูกใชง้านตามคา่ดฟีอลต์ใน Oracle CRM On Demand 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการคน้หาเป้าหมาย โปรดด ูเกีย่วกบัการคน้หาเป้าหมาย 

 การค้นหาคาํหลกั การคน้หาคาํหลกัจะคน้หาฟิลด์ดฟีอลต์ทีก่าํหนดไวส้าํหรบัแต่ละประเภทเรคคอร์ด 
ในการคน้หาคาํหลกั ผูใ้ชจ้ะตอ้งป้อนสตรงิขอ้ความในกลอ่งขอ้ความเดยีว 
การคน้หาจะแสดงเรคคอรด์ทัง้หมดทีต่รงกบัสตรงิขอ้ความทีผู่ใ้ชป้้อนในฟิลด์ใดๆ ทีค่น้หา 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการคน้หาคาํหลกั โปรดด ูเกีย่วกบัการคน้หาคาํหลกั 

เดอืนทีเ่ริม่ตน้ปีการเงนิ ฟิลด์นี้จะแสดงเดอืนทีเ่ริม่ตน้ปฏทินิการเงนิ 

ฟิลด์นี้จะถูกกาํหนดขึน้เมือ่เริม่ตน้จดัตัง้บรษิทั และผูดู้แลระบบของบรษิทักไ็มส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

การตัง้คา่นี้จะกระทบกบัรายงานทีใ่ชต้วัวดัรายไดเ้ทยีบกบัปีการเงนิของคณุ 

ในการอปัเดตฟิลด์นี้ ใหต้ดิตอ่ฝา่ยบรกิารลกูคา้ 

วนัทีเ่ริม่ตน้ปีการเงนิ ฟิลด์นี้จะแสดงวนัทีภ่ายในเดอืนทีร่ะบุซึง่เริม่ตน้ปีการเงนิ 

ฟิลด์นี้จะถูกกาํหนดขึน้เมือ่เริม่ตน้จดัตัง้บรษิทั และผูดู้แลระบบของบรษิทักไ็มส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

การตัง้คา่นี้จะกระทบกบัรายงานทีใ่ชต้วัวดัรายไดเ้ทยีบกบัปีการเงนิของคณุ 

ในการอปัเดตฟิลด์นี้ ใหต้ดิตอ่ฝา่ยบรกิารลกูคา้ 
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ประเภทปฏทินิการเงนิ ฟิลด์นี้จะแสดงประเภทปฏทินิปีการเงนิทีคุ่ณใช ้คณุสามารถเลอืกไดจ้ากคา่ต่อไปนี้: ไตรมาสตามปฏทินิ, 4-4-5, 
5-4-4, ปฏทินิการเงนิทีก่าํหนดเอง การตัง้ค่านี้จะกระทบกบัการวเิคราะหต์ามเวลา, แผนธุรกจิ 
และการประมาณการ ผูดู้แลระบบของบรษิทัไมส่ามารถเปลีย่นแปลงฟิลด์นี้  

ในการอปัเดตฟิลด์นี้ ใหต้ดิตอ่ฝา่ยบรกิารลกูคา้ 

ใชก้ารคดิคา่เฉลีย่โอกาสของผลติภณัฑ ์ กาํหนดวธิกีารอปัเดตความเป็นไปไดข้องโอกาสทางการขายเมือ่ผูใ้ชค้ลกิปุ่ม อปัเดตยอดรวมโอกาสทางการขาย: 

 หากเลอืกคา่นี้ไว ้
ความเป็นไปไดข้องโอกาสทางการขายจะถูกคาํนวณตามคา่เฉลีย่ถ่วงน้ําหนักของความเป็นไปไดส้าํหรบัผลติภณัฑ์

ทีเ่ชือ่มโยงแต่ละตวั ดงันี้: 

ความเป็นไปไดข้องโอกาสทางการขาย = 
SUM(รายไดท้ีค่าดไวข้องผลติภณัฑ์)/SUM(รายไดจ้ากผลติภณัฑ์) 

 หากยกเลกิการเลอืกคา่นี้ ความเป็นไปไดจ้ะไมถู่กอปัเดตในการดําเนนิการ 

หมายเหตุ: ปุ่ม อปัเดตยอดรวมโอกาสทางการขาย อยูใ่นเพจรายละเอยีดโอกาสทางการขาย 
ในแถบชือ่ในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑ์ 

ใชง้านบนัทกึและเพิม่ผลติภณัฑ์ หากเลอืกการตัง้คา่นี้และผูใ้ชส้รา้งเรคคอรด์โอกาสทางการขายใหม ่ปุ่ม บนัทกึและเพิม่ผลติภณัฑ์ 
จะปรากฏขึน้ในส่วนหวัเพจโอกาสทางการขายแทนปุ่มบนัทกึ 
หากยกเลกิการเลอืกการตัง้คา่นี้และผูใ้ชส้รา้งเรคคอรด์โอกาสทางการขายใหม่ ปุ่ม บนัทกึและเพิม่ผลติภณัฑ์ 
จะไมป่รากฏขึน้ในสว่นหวัเพจโอกาสทางการขาย แต่มเีฉพาะปุ่มบนัทกึเทา่นัน้  

ใชง้านการแบ่งรายไดจ้ากโอกาสทางการขาย เลอืกตวัเลอืกนี้เพือ่ใชง้านการแบง่รายไดจ้ากโอกาสทางการขายระหวา่งสมาชกิของทมี  

เมือ่เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ ปุ่ม รเีฟรชยอดรวม และ แยกการกระจาย 
จะแสดงบนเพจแกไ้ขผูใ้ชใ้นทมีโอกาสทางการขาย ซึง่ สามารถแบ่งรายไดร้ะหวา่งสมาชกิของทมี 
เพจประมาณการรายไดจ้ากโอกาสทางการขายและโอกาสทางการขายของฉันแสดง 
ถงึโอกาสทางการขายทีผู่ใ้ชเ้ป็นสมาชกิในทมีทีม่กีารแบ่งรายไดม้ากกวา่ 0 รายการ  

เมือ่ยกเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ ปุ่ม รเีฟรชยอดรวม และ แยกการกระจาย 
จะไมแ่สดงบนเพจแกไ้ขผูใ้ชใ้นทมีโอกาสทางการขาย 
เพจประมาณการรายไดจ้ากโอกาสทางการขายและโอกาสทางการขายของฉันแสดงถงึโอกาสทางการขายทีผู่ใ้ชเ้ป็นเจา้ของ

โอกาสทางการขาย 
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การแสดงการแจง้เตอืนล่วงหน้า หากเปิดใชง้านฟงักช์นัการแสดงการแจ้งเตอืนลว่งหน้า และหากไดเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย 
สนบัสนุนการตัง้ค่าการแสดงการแจง้เตอืนลว่งหน้า ไวใ้นธมีของผูใ้ชข้องคณุ ลงิคท์ีไ่ปยงัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของเพจ 
(เชน่ สว่นของเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยง) จะปรากฏในการแสดงการแจง้เตอืนลว่งหน้าทีด่า้นลา่งของวนิโดวเ์บราเซอรข์องคณุ 
ผูใ้ชย้งัสามารถลบการแสดงการแจง้เตอืนลว่งหน้าออกจากเพจรายละเอยีดไดท้ัง้หมด 
โดยวธิกีารปิดฟงักช์นันี้ในโปรไฟลส์ว่นบุคคลของตนเอง 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟงักช์นัการแสดงการแจง้เตอืนลว่งหน้า โปรดดูที ่ภาพรวมของแต่ละเพจใน Oracle 
CRM On Demand  

หมายเหตุ: หากธมีของผูใ้ชส้นบัสนุนฟงักช์นัการแสดงการแจง้เตอืนลว่งหน้า 
จะทาํใหส้ามารถเปิดหรอืปิดการแสดงการแจง้เตอืนลว่งหน้าไดท้ีร่ะดบับรษิทั และสามารถทาํไดโ้ดยผูใ้ชแ้ต่ละราย 
นอกจากนี้ การตัง้ค่าสว่นบุคคลของผูใ้ชจ้ะแทนทีก่ารตัง้คา่ของบรษิทั อย่างไรกต็าม 
คณุสามารถลบการแสดงการแจง้เตอืนลว่งหน้าได้ทัง้หมดโดยการยกเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย 
สนบัสนุนการตัง้ค่าการแสดงการแจง้เตอืนลว่งหน้า ในธมีของผูใ้ช ้
สใีนการแสดงการแจง้เตอืนลว่งหน้าจะถูกกาํหนดโดยธมีทีค่ณุใชง้านอยู่ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเลอืกธมี 
โปรดดูที ่การตัง้คา่ธมีของคุณ 

ใชง้านทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั เลอืกตวัเลอืกนี้เพือ่เปิดการใชง้านรว่มกนัของเรคคอรด์ทีอ่ยู่ในระดบับนสดุในบญัช ีผูต้ดิต่อ ตวัแทนจําหน่าย 
และเรคคอรด์คูค่า้ หากยกเลกิการเลอืกตวัเลอืกนี้ เฉพาะฟงักช์นัทีอ่ยู่ทีไ่ม่ไดใ้ชร้ว่มกนัเทา่นัน้ทีส่ามารถใชไ้ดใ้นบญัช ี
ผูต้ดิต่อ ตวัแทนจําหน่าย และเรคคอรด์คูค่า้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั โปรดดทูี ่ทีอ่ยู่ 

หมายเหตุ: หากเปิดทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัไว ้ใหป้ระเมนิขอ้มลูใน การพจิารณาเมือ่ปิดทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั (ในหน้า 83) 
และดําเนนิการตามขัน้ตอนใน การอปัเดตการเขา้ใชข้องผูใ้ชแ้ละการจดัการสทิธิท์ ีอ่ยู่กอ่นทาํการปิดทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั 
(โปรดดูที ่"การอปัเดตการเขา้ใชข้องผูใ้ชแ้ละสทิธิก์ารจดัการทีอ่ยู่กอ่นปิดทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั" ในหน้า 83) 
กอ่นทีค่ณุจะปิดทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนั ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัจะไมส่ามารถใชร้ว่มกนักบัผลติภณัฑ์ Oracle แบบพรแีพค็เกจ เชน่ 
Oracle Integration Pack (PIP) ได ้หากคณุกาํลงัใชง้าน PIP เชน่ Oracle Lead to 
Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-
Business Suite PIP อย่าเลอืกใชง้านการตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั 

ตรวจสอบทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั เลอืกตวัเลอืกนี้เพือ่ตรวจสอบทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัในบรษิทั หากเลอืกตวัเลอืกนี้ 
ผูใ้ชจ้ะสามารถเลอืกทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัทีจ่ะเพิม่ลงในบญัช ีผูต้ดิต่อ ตวัแทนจําหน่าย หรอืเรคคอรด์คูค่า้ได ้
ทีอ่ยู่ทีไ่มไ่ดร้บัการตรวจสอบจะถูกฟิลเตอรอ์อกจากบญัช ีผูต้ดิต่อ ตวัแทนจําหน่าย และเรคคอรด์คู่คา้ 
และปุ่มทีอ่ยู่ใหมจ่ะถกูเลกิใชใ้นเรคคอรด์เหลา่นี้  

หากยกเลกิการเลอืก ตรวจสอบทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั ทีอ่ยู่ทัง้หมดจะพรอ้มใชง้านบนบญัช ีผูต้ดิต่อ ตวัแทนจําหน่าย 
หรอืเรคคอรด์คูค่า้ (ซึง่หมายถงึ จะไมม่กีารใชฟิ้ลเตอร ์
และปุ่มทีอ่ยู่ใหมจ่ะถูกใชง้านในเรคคอรด์เหลา่นี้สาํหรบัผูใ้ชท้ีม่สีทิธิท์ ีจ่ําเป็น) 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตรวจสอบทีอ่ยู่ โปรดดูที ่การทาํเครือ่งหมายทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัวา่ผ่านการตรวจสอบแลว้ 

เปิดใชม้มุมองขัน้สงูสาํหรบัแทบ็ เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้เพือ่เปิดใชฟ้งักช์นัขัน้สูง เชน่ 
การเรยีงลาํดบัและการฟิลเตอรใ์นสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งบนเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ทีส่ว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งจะปรากฏเป็นแ

ทบ็ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการดําเนินการทีผู่ใ้ชส้ามารถทําไดเ้มือ่เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ โปรดดูที ่
เกีย่วกบัมุมมองขัน้สงูสาํหรบัแทบ็ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง  

ชอ่งทาํเครือ่งหมายเปิดใชม้มุมองขัน้สงูสาํหรบัแทบ็จะไมถู่กเลอืกไวต้ามคา่ดฟีอลต์ 
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เปิดใชก้ารสง่เพจธมีคลาสสกิสาํหรบัแทบ็ เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้เพือ่อนุญาตใหผู้ใ้ชเ้ลือ่นดูแทบ็ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งบนเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ทลีะหนึ่งชดุแทบ็ 
แทนทีจ่ะเลือ่นดูครัง้ละหนึง่แทบ็ ซึง่เป็นลกัษณะการทาํงานตามคา่ดฟีอลต์ การตัง้คา่นี้ใชก้บัธมีคลาสสกิเทา่นัน้ 

ชอ่งทาํเครือ่งหมายเปิดใชก้ารสง่เพจธมีคลาสสกิสาํหรบัแทบ็จะไมถู่กเลอืกไวต้ามคา่ดฟีอลต ์

การใชใ้บสัง่ เลอืกวธิกีารทีผู่ใ้ชจ้ะดําเนนิการกบัใบสัง่ และรายการใบสัง่ใน Oracle CRM On Demand  

หากคุณเลอืกคา่ CRM On Demand Order Management 
ผูใ้ชจ้ะสามารถใชก้ารจดัการใบสัง่ไดใ้น Oracle CRM On Demand Life Sciences 
Edition   

หากคุณเลอืกคา่ Ebiz PIP Integration ผูใ้ชจ้ะสามารถใชโ้ซลชูนัการใชร้ว่มกนัของ Oracle Lead 
to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle 
E-Business Suite ได ้ 

Ebiz PIP Integration เป็นโซลชูนัการใชร้่วมกนัของ Oracle Lead to Order 
Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-
Business Suite ฟิลดน์ี้จงึไมม่ใีน Oracle CRM On Demand Order 
Management สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั Oracle Lead to Order Integration 
Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite 
โปรดตดิต่อฝา่ยบรกิารลูกคา้ 

ผูใ้ชจ้ะตอ้งมสีทิธิ ์ใชง้านการเขา้ใชใ้บสัง่ ในบทบาทของตนเอง เพือ่ใชง้านฟงักช์นัใบสัง่สาํหรบัหนึ่งในวตัถุประสงคเ์หลา่นี้ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเลอืกประเภทการจดัการใบสัง่ โปรดดูที ่เกีย่วกบั EBIZ PIP 
Integration และ Oracle CRM On Demand Order Management 
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รายการประเภทเรคคอรด์ในวนิโดวก์ารคน้หา เลอืกวา่คณุจะสามารถคน้หาเรคคอรด์ในวนิโดว์การคน้หาไดอ้ย่างไร 

 ใช้งาน สาํหรบัการตัง้คา่นี้ เหตุการณ์ต่อไปนี้จะเกดิขึน้: 

 ชดุของรายการทีก่าํหนดลว่งหน้าทีผู่ใ้ชส้ามารถใชเ้พือ่จํากดัการคน้หามอียู่ในฟิลด์รายการ  
ประเภทเรคคอรด์ ในวนิโดว์การคน้หาสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ระดบับนสดุ ซึง่ ประเภทเรคคอรด์ 
เป็นชือ่ของประเภทเรคคอรด์ทีผู่ใ้ชก้าํลงัคน้หา  

 ชอ่งทาํเครือ่งหมาย แสดงรายการทีข่ ึน้กบับรบิทเป็นคา่ดฟีอลต์ของวนิโดวก์ารคน้หา 
ใชไ้ดใ้นวซิารด์โครงรา่งการคน้หา 
ชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ช่วยใหค้ณุสามารถระบุไดว้า่รายการทีข่ ึน้กบับรบิทใดๆ 
ทีม่อียู่จะปรากฏกอ่นรายการอืน่ๆ ในฟิลด์รายการ ประเภทเรคคอรด์ ในวนิโดวก์ารคน้หาหรอืไม่ 
รายการแรกในชดุรายการในฟิลด์รายการ ประเภทเรคคอรด์ จะใชง้านไดเ้มือ่วนิโดวก์ารคน้หาเปิดขึน้ 

 ผสม: สาํหรบัการตัง้คา่นี้ เหตุการณ์ต่อไปนี้จะเกดิขึน้: 

 ฟิลด์รายการ ประเภทเรคคอรด์ จะใชง้านไดใ้นวนิโดวก์ารคน้หาที ่แสดงฟิลด์รายการ ประเภทเรคคอรด์ 
และการคน้หาเริม่ตน้สาํหรบัเรคคอรด์ของประเภทเรคคอรด์ทีร่ะบุจะดําเนินการในทุกเรคคอรด์ของประเภทเ

รคคอรด์ทีผู่ใ้ชส้ามารถเขา้ใชไ้ด ้ 

 เลิกใช้: สาํหรบัการตัง้คา่นี้ เหตุการณ์ต่อไปนี้จะเกดิขึน้: 

 ฟิลด์รายการ ประเภทเรคคอรด์ จะใชไ้มไ่ดใ้นวนิโดวก์ารคน้หาใดๆ 
และการคน้หาเริม่ตน้สาํหรบัเรคคอรด์ของประเภทเรคคอรด์ทีร่ะบุจะดําเนินการในทุกเรคคอรด์ของประเภทเ

รคคอรด์ทีผู่ใ้ชส้ามารถเขา้ใชไ้ด ้

หมายเหตุ: หากคุณเลอืก ปิดใช ้
ในเมนูรายการประเภทเรคคอรด์ในวนิโดวก์ารคน้หาในโปรไฟลบ์รษิทัหลงัจากทีคุ่ณตัง้คา่โครงรา่งการคน้หา 
ชอ่งทาํเครือ่งหมาย แสดงรายการทีข่ ึน้กบับรบิทเป็นคา่ดฟีอลต์ของวนิโดวก์ารคน้หา 
จะใชไ้มไ่ดอ้กีต่อไปในวซิารด์โครงรา่งการคน้หา นอกจากนี้ รายการทีข่ ึน้กบับรบิทจะใชไ้มไ่ดใ้นวนิโดวก์ารคน้หา 
และการคน้หาเริม่ตน้สาํหรบัเรคคอรด์ของประเภทเรคคอรด์ทีร่ะบุในวนิโดวก์ารคน้หาจะดําเนินการในทกุเรคคอรด์ของประเ

ภทเรคคอรด์ทีผู่ใ้ชส้ามารถเขา้ใชไ้ด ้ไมว่า่จะเลอืกตวัเลอืก 
แสดงรายการทีข่ ึ้นกบับรบิทเป็นคา่ดฟีอลต์ของวนิโดวก์ารคน้หา ไวก้อ่นหน้านี้หรอืไมก่ต็าม อย่างไรกต็าม Oracle 
CRM On Demand จะจดัเกบ็ขอ้มลูการตัง้คา่ชอ่งทาํเครือ่งหมาย 
แสดงรายการทีข่ ึ้นกบับรบิทเป็นคา่ดฟีอลต์ของวนิโดวก์ารคน้หา สาํหรบัโครงรา่งการคน้หาแต่ละรายการ 
หากในภายหลงัคณุเลอืก ใชง้าน หรอื ผสม ในเมนูรายการประเภทเรคคอรด์ในวนิโดวก์ารคน้หาในโปรไฟลบ์รษิทัอกีครัง้ 
ระบบจะเรยีกคนืการตัง้คา่ของชอ่งทาํเครือ่งหมาย แสดงรายการทีข่ ึน้กบับรบิทเป็นคา่ดฟีอลต์ของวนิโดวก์ารคน้หา 
สาํหรบัโครงรา่งการคน้หาแต่ละรายการ และการตัง้คา่ดงักลา่วจะมผีลอกีครัง้ 

ใชง้านรายการสาํหรบัเลอืกจงัหวดัสาํหรบัทีอ่ยู่ของแคนาดา เลอืกตวัเลอืกนี้เพือ่แสดงรายการคา่ในฟิลดจ์งัหวดัเมือ่ใชเ้ทมเพลททีอ่ยู่ของแคนาดา 
ระบบไมไ่ดเ้ลอืกตวัเลอืกนี้ไวต้ามคา่ดฟีอลต์  
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ใชง้านการทาํใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคลของโครงรา่งเพจแบบไ

ดนามกิแต่ละโครงรา่ง 
ระบบจะไมไ่ดเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ไวต้ามคา่ดฟีอลต ์
ชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้จะเป็นตวักาํหนดวา่ผูใ้ชจ้ะสามารถทาํโครงรา่งของสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในเพจรายละเอยีดใหเ้ป็นขอ้

มลูสว่นบุคคลไดอ้ย่างไรเมือ่ใชโ้ครงรา่งแบบไดนามกิ ดงันี้: 

 หากไมไ่ดเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย 
ผูใ้ชจ้ะสามารถจดัทาํโครงรา่งสว่นบุคคลของสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ไดเ้พยีงหนึง่รายการเทา่

นัน้ 
หลงัจากผูใ้ชท้าํโครงรา่งของสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งบนเพจรายละเอยีดใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคลสาํหรบัประเภทเรคคอ

รด์หนึง่แลว้ ผูใ้ชจ้ะเหน็สว่นของขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งชดุเดยีวกนัในเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์ประเภทนัน้ทัง้หมด 
โดยไมค่าํนงึถงึคา่ทีเ่ลอืกในฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกทีก่าํหนดการแสดงโครงรา่งเพจแบบไดนามกิ  

 หากเลอืกชอ่งทําเครือ่งหมาย 
ผูใ้ชจ้ะสามารถจดัทาํโครงรา่งสว่นบุคคลของสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งสาํหรบัคา่แต่ละคา่ในฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกที่

กาํหนดการแสดงโครงรา่งเพจแบบไดนามกิได ้

หมายเหตุ: ในการทาํโครงรา่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล ผูใ้ชต้อ้งมสีทิธิ ์
'ทาํเพจรายละเอยีดใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล - ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง' ในบทบาทของตน 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้หากคุณเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ในชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ โปรดดูที ่
วธิทีีโ่ครงรา่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งสว่นบุคคลโตต้อบกบัโครงรา่งเพจสาํหรบับทบาท (ในหน้า 182) 

หมายเหตุ: การตัง้คา่ ใชง้านการทาํใหเ้ป็นขอ้มูลสว่นบุคคลของโครงรา่งเพจแบบไดนามกิแต่ละโครงรา่ง 
มผีลเฉพาะกบัการทาํโครงรา่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 
ไมไ่ดม้ผีลกบัการทาํโครงรา่งฟิลด์สาํหรบัเพจเรคคอรด์ใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล ผูใ้ชซ้ึง่มสีทิธิ ์
'ทาํเพจรายละเอยีดใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล - ฟิลด์' 
สามารถทาํโครงรา่งฟิลด์สาํหรบัโครงรา่งเพจแบบไดนามกิใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคลได ้
แมใ้นกรณีทีไ่มไ่ดเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย 
ใชง้านการทาํใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคลของโครงรา่งเพจแบบไดนามกิแต่ละโครงรา่ง 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการทาํโครงรา่งฟิลด์ใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล โปรดดูที ่
การทาํโครงรา่งฟิลด์ใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 

ใชง้านการสนบัสนุนการแปลภาษาสาํหรบัเวบ็แอปเพลต็ เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้หากคุณตอ้งการใชฟ้งัก์ชนัทีอ่นุญาตใหค้ณุป้อนชือ่ทีแ่ปลสาํหรบัเวบ็แอปเพลต็ 
และสาํหรบัแอปเพลต็ทีแ่สดงรายงานทีก่าํหนดเองบนโฮมเพจประเภทเรคคอรด์และบนโฮมเพจของฉัน 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การแปลชือ่เวบ็แอปเพลต็และรายงานทีก่าํหนดเอง (ในหน้า 160) 

ระบบจะไมเ่ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ใชง้านการสนบัสนุนการแปลภาษาสาํหรบัเวบ็แอปเพลต็ ตามคา่ดฟีอลต์ 

หมายเหตุ: ชอ่งทาํเครือ่งหมาย ใชง้านการสนบัสนุนการแปลภาษาสาํหรบัเวบ็แอปเพลต็ 
มผีลเฉพาะกบัเวบ็แอปเพลต็ทีก่าํหนดเอง 
และแอปเพลต็ทีแ่สดงรายงานทีก่าํหนดเองบนโฮมเพจประเภทเรคคอรด์และบนโฮมเพจของฉัน 
ไมไ่ดเ้ป็นการเปิดหรอืปิดใชฟ้งักช์นัทีอ่นุญาตใหคุ้ณป้อนชือ่ทีแ่ปลสาํหรบัอลีเิมนตอ์ืน่ๆ ใน Oracle CRM On 
Demand เชน่ ชือ่ฟิลด ์ชือ่บทบาท ชือ่โปรไฟลก์ารเขา้ใช ้และอืน่ๆ 
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ใชง้านการสนบัสนุนการแปลภาษาสาํหรบัขอ้ความของเวริก์

โฟลวย์กเลกิการบนัทกึ 
เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้เพือ่เปิดใชฟ้งักช์นัทีอ่นุญาตใหค้ณุป้อนคําแปลของของขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดซึง่จะแสดงต่อ

ผูใ้ชห้รอืบรกิารทางเวบ็ ในกรณีทีไ่มเ่ป็นไปตามเงือ่นไขของกฎเวริก์โฟลวแ์ละมกีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย 
ยกเลกิการบนัทกึ ไวใ้นกฎ สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการป้อนคาํแปลของขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดทีก่าํหนดเอง โปรดดูที ่
การยกเลกิการดําเนนิการบนัทกึเวริ์กโฟลว์ (ในหน้า 380) 

ระบบจะไมเ่ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ใชง้านการสนบัสนุนการแปลภาษาสาํหรบัขอ้ความของเวริ์กโฟลวย์กเลกิการบนัทกึ 
ตามคา่ดฟีอลต์ 

หมายเหตุ: หากมกีฎเวริก์โฟลวซ์ึง่มขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดอยู่แลว้เมือ่คณุเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ 
ขอ้ความทีก่ําหนดเองสาํหรบักฎเหลา่นัน้จะยงัคงปรากฏในภาษาดฟีอลต์ของบรษิทัต่อไป 
และแสดงในตวัอกัษรดฟีอลต์สาํหรบัผูใ้ชท้ัง้หมดโดยไมค่าํนงึถงึภาษาของผูใ้ช ้
จนกวา่คณุจะป้อนคาํแปลของขอ้ความดงักลา่วสาํหรบักฎทีม่อียู ่

ยกเวน้เรคคอรด์ยานพาหนะ/สนิทรพัย์จากบญัชพีอรต์โฟลโิ
อ 

หากเลอืกการตัง้คา่นี้ เรคคอรด์ยานพาหนะและสนิทรพัย์จะถูกยกเวน้จากรายชือ่บญัชพีอรต์โฟลโิอทัง้หมด กอ่นทีจ่ะมรีลีสี 
29 เรคคอรด์ยานพาหนะและสนิทรพัย์ไดร้วมอยู่ในรายชือ่ของบญัชพีอรต์โฟลโิอ ตัง้แต่รลีสี 29 เป็นตน้ไป 
หากมกีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายไว ้ระบบจะรวมเฉพาะเรคคอรด์ทีม่คี่าของพอรต์โฟลโิอในประเภทสนิทรพัย์ไวใ้นรายชือ่  

หากไมไ่ดเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ เรคคอรด์ยานพาหนะและสนิทรพัย์จะรวมอยู่ในรายชือ่บญัชพีอรต์โฟลโิอทัง้หมด 
ระบบจะไมเ่ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ตามคา่ดฟีอลต ์

นบัจากรลีสี 33 เป็นตน้ไป หากเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ไว ้
ระบบจะรวมเฉพาะเรคคอรด์ทีม่คีา่ของพอรต์โฟลโิอในฟิลด์ประเภทสนิทรพัย์เทา่นัน้ไวใ้นรายงานทีใ่ชป้ระเภทเรือ่งทีเ่กีย่วข้

องกบัพอรต์โฟลโิอ 

ใชง้านการอปัเดตยอดรวมโอกาสทางการขายอตัโนมตั ิ ยกเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ใชง้านการอปัเดตยอดรวมโอกาสทางการขายอตัโนมตั ิตามค่าดฟีอลต ์
โดยลกัษณะของการตัง้คา่นี้มดีงันี้: 

หากมกีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ 
รายไดแ้ละรายไดท้ีค่าดไวใ้นโอกาสทางการขายจะไดร้บัการอปัเดตโดยอตัโนมตัเิมือ่เกดิกจิกรรมใดกจิกรรมหนึง่ต่อไปนี้: 

 มกีารเพิม่ผลติภณัฑใ์นโอกาสทางการขายผา่นชอ่งทางใดๆ 

 มกีารลบผลติภณัฑอ์อกจากโอกาสทางการขายผา่นชอ่งทางใดๆ 

 มกีารอปัเดตรายละเอยีดของผลติภณัฑท์ีเ่ชือ่มโยงกบัโอกาสทางการขายผา่นชอ่งทางใดๆ 

หากไมไ่ดเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ รายไดแ้ละรายไดท้ีค่าดไวใ้นโอกาสทางการขายจะไมไ่ดร้บัการอปัเดตโดยอตัโนมตั ิ
เมือ่มกีารเพิม่หรอืลบผลติภณัฑอ์อกจากโอกาสทางการขาย 
หรอืเมือ่มกีารอปัเดตรายละเอยีดของผลติภณัฑท์ีเ่ชือ่มโยงกบัโอกาสทางการขาย 
ในการอปัเดตรายไดใ้นโอกาสทางการขายหลงัจากมกีารเปลีย่นแปลงดงักลา่วนัน้ ผูใ้ชต้อ้งคลกิทีปุ่่ม 
อปัเดตยอดรวมโอกาสทางการขาย ในแถบชือ่ของสว่นรายไดต้่างๆ จากผลติภณัฑท์ีม่โีอกาสทางการขาย 
ในเพจรายละเอยีดโอกาสทางการขาย 

หมายเหตุ: หากเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ใชง้านการอปัเดตยอดรวมโอกาสทางการขายอตัโนมตั ิในโปรไฟลบ์รษิทั 
ปุ่มอปัเดตยอดรวมโอกาสทางการขาย จะไมป่รากฏในแถบชือ่ของสว่นรายไดต้่างๆ จากผลติภณัฑ์ทีม่โีอกาสทางการขาย 
ในเพจรายละเอยีดโอกาสทางการขาย 
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อนุญาตใหใ้ชต้วัอกัษร Unicode ในฟิลด์อเีมล์ หากเลอืกชอ่งทําเครือ่งหมายนี้ จะทาํใหค้ณุสามารถใชต้วัอกัษร Unicode (UTF-8) 
สว่นใหญ่ไดใ้นทีอ่ยู่ในฟิลด์อเีมลใ์นประเภทเรคคอรด์ผูต้ดิต่อและลดีเทา่นัน้ ทัง้ในสว่นระบุของทีอ่ยู่และชือ่โดเมน  

คณุสามารถอปัเดตฟิลด์อเีมลใ์นอนิเตอรเ์ฟซผูใ้ชด้ว้ยหนึง่ในยูทลิติตีอ่ไปนี้:  

 โปรแกรมชว่ยอมิปอรต์ 

 Oracle Data Loader On Demand  

 บรกิารทางเวบ็ 

 การดําเนนิการอปัเดตคา่บนเวริก์โฟลว์ 

หมายเหตุ: สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัตวัอกัษรทีร่องรบัสาํหรบัใชใ้นทีอ่ยู่อเีมล ์โปรดดูที ่เกีย่วกบัตวัอกัษรพเิศษในทีอ่ยู่อเีมล ์

หยุดสว่นหวัคอลมัน์ของรายการ รายการสาํหรบัเลอืกนี้จะกาํหนดวธิทีีผู่ใ้ชจ้ะดูสว่นหวัคอลมัน์สาํหรบัรายการและผลการคน้หาใน Oracle CRM 
On Demand คณุสามารถเลอืกคา่ดงัต่อไปนี้ได:้ 

 เปิด เมือ่ผูใ้ชเ้ลือ่นลงไปในรายการเรคคอรด์ และแถวสว่นหวัคอลมัน์ขึน้มาถงึสว่นบนสดุของวนิโดวเ์บราเซอร ์
ผูใ้ชจ้ะสามารถมองเหน็ป้ายคอลมัน์ไดเ้สมอ 

 ปิด เมือ่ผูใ้ชเ้ลือ่นลงไปในรายการเรคคอรด์ และแถวสว่นหวัคอลมัน์ขึน้มาถงึสว่นบนสดุของวนิโดวเ์บราเซอร์ 
ผูใ้ชจ้ะไมส่ามารถมองเหน็ป้ายคอลมัน์ไดอ้กี 

สามารถเปิดหรอืปิดใชง้านฟงัก์ชนันี้ไดท้ัง้ในระดบับรษิทัและในระดบัผูใ้ช ้
การตัง้คา่ในระดบัผูใ้ชจ้ะแทนทีก่ารตัง้คา่ของบรษิทั 

คา่ดฟีอลต์สาํหรบัการตัง้คา่นี้คอืปิด  

วนัหมดอายุของคาํขอเอก็ซป์อรต์ ฟิลด์นี้กาํหนดระยะเวลาทีเ่รคคอรด์คาํขอเอก็ซป์อรต์จะไดร้บัการเกบ็รกัษาไวใ้น Oracle CRM On 
Demand กอ่นทีจ่ะถูกลา้งโดยอตัโนมตั ิชว่งเวลาเกบ็รกัษาขอ้มลูจะระบุเป็นวนั คา่ดฟีอลต์คอื 60 
แต่คณุสามารถเปลีย่นคา่นี้ได ้ชว่งเวลาเกบ็รกัษาขอ้มลูขัน้ตํ่าทีค่ณุสามารถระบุไดค้อืหนึง่วนั 
หากคุณตอ้งการเกบ็รกัษาเรคคอรด์คําขอเอก็ซป์อรต์ไวต้ลอดไป ใหต้ัง้คา่เป็น 0 (ศนูย)์ 

หมายเหตุ: เรคคอรด์คาํขอเอก็ซป์อรต์ไม่รวมอยู่ในการคาํนวณการใชก้ารจดัสรรเรคคอรด์ของบรษิทัของคณุ 

ชว่งเวลาเกบ็รกัษาขอ้มลูจะใชก้บัคาํขอเอก็ซป์อรต์ทีส่ง่ผา่นทางเพจรายการ 
รวมถงึคาํขอเอก็ซป์อรต์ทีส่ง่ผา่นทางโปรแกรมชว่ยเอก็ซป์อรต์ขอ้มลู 



การจดัการ Oracle CRM On Demand 

 

30  การจดัการ Oracle CRM On Demand Release 37 
สงิหาคม 2018 
 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

วนัหมดอายุของเอกสารแนบคาํขอเอก็ซป์อรต์ ฟิลด์นี้ระบุจํานวนวนัทีเ่อกสารแนบทีม่เีอาต์พตุจากคาํขอเอก็ซป์อรต์จะถูกเกบ็รกัษาไวใ้น Oracle CRM On 
Demand กอ่นทีจ่ะถูกลา้งโดยอตัโนมตั ิคา่ดฟีอลต์คอื 7 แต่คณุสามารถเปลีย่นคา่นี้ได ้คา่ทีใ่ชไ้ดค้อื 1 ถงึ 
366 

ชว่งเวลาเกบ็รกัษาขอ้มลูนี้จะใชก้บัเอกสารแนบสาํหรบัคาํขอเอก็ซป์อรต์ทีส่ง่ผา่นทางเพจรายการ 
รวมถงึเอกสารแนบสาํหรบัคาํขอเอก็ซป์อรต์ทีส่ง่ผ่านทางโปรแกรมช่วยเอก็ซป์อรต์ขอ้มลู 

หมายเหตุ: 
ผูใ้ชท้ีม่สีทิธิล์บเอกสารแนบคาํขอเอก็ซป์อรต์ในบทบาทของตนสามารถลบเอกสารแนบคาํขอเอก็ซป์อรต์ดว้ยตนเองกอ่นทีจ่

ะถูกลา้งขอ้มลูได้ โดยไมค่าํนงึถงึคา่ทีต่ัง้ไวใ้นฟิลด์นี้ หลงัจากทีผู่ใ้ชล้บเอกสารแนบคาํขอเอก็ซป์อร์ตแลว้ 
จะไมส่ามารถดงึขอ้มลูเอกสารแนบนัน้ได ้

หากคุณป้อนคา่ทีม่ากกวา่ 7 ในฟิลด์นี้ 
เอกสารแนบคาํขอเอก็ซป์อรต์ทีถู่กเกบ็รกัษาไวจ้ะรวมอยู่ในการคาํนวณปรมิาณพืน้ทีจ่ดัเกบ็ทีใ่ชโ้ดยบรษิทัของคุณ 
และหลงัจากทีถ่งึขดีจํากดัการจดัสรรไฟล์แลว้ คาํขอเอก็ซป์อรต์จะลม้เหลว หากคา่ในฟิลด์นี้น้อยกวา่หรอืเทา่กบั 7 
เอกสารแนบคาํขอเอก็ซป์อรต์จะไมร่วมอยู่ในการคํานวณปรมิาณพืน้ทีจ่ดัเกบ็ทีใ่ชโ้ดยบรษิทัของคุณ 
และคาํขอเอก็ซป์อรต์จะไมล่ม้เหลวเนื่องจากการถงึขดีจํากดัการจดัสรรไฟล ์

หมายเหตุ: หลงัจากลบคาํขอเอก็ซป์อรต์แลว้ คุณจะไมส่ามารถเขา้ใชเ้อกสารแนบสาํหรบัคาํขอนัน้ได ้ดงันัน้ 
จงึแนะนําวา่คณุไมค่วรป้อนคา่ในฟิลด์นี้ใหม้ากกว่าคา่ในฟิลด์วนัหมดอายุของคาํขอเอก็ซป์อรต์ 
ยกเวน้วา่ฟิลด์นัน้มกีารตัง้คา่เป็น 0 (ศนูย)์ 

จดัเกบ็อเีมลใ์นรปูแบบตวัพมิพเ์ลก็ ชอ่งทาํเครือ่งหมาย จดัเกบ็อเีมลใ์นรปูแบบตวัพมิพเ์ลก็ จะถูกเลอืกตามคา่ดฟีอลต์ โดยลกัษณะของการตัง้คา่นี้มดีงันี้: 

 หากเลอืกชอ่งทําเครือ่งหมายนี้ ตวัอกัษรตวัพมิพใ์หญ่ใดๆ ในทีอ่ยู่อเีมลจ์ะถูกจดัเกบ็ในรปูแบบตวัพมิพเ์ลก็ 

 หากไมไ่ดเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ ตวัอกัษรตวัพมิพใ์หญ่ใดๆ ในทีอ่ยู่อเีมลจ์ะถูกจดัเกบ็ในรปูแบบตวัพมิพใ์หญ่ 

หมายเหตุ: ตวัอกัษรตวัพมิพเ์ลก็ในทีอ่ยู่อเีมลจ์ะถูกจดัเกบ็ในรปูแบบตวัพมิพเ์ลก็เสมอ 

การตัง้คา่นี้จะใชก้บัทีอ่ยู่อเีมลท์ัง้หมดทีถู่กเพิม่ไปยงั Oracle CRM On Demand 
โดยไมค่าํนงึถงึชอ่งทางของการเพิม่ทีอ่ยู่ 

หมายเหตุ: หากในอดตีบรษิทัของคณุบนัทกึทีอ่ยู่อเีมลใ์นรปูแบบผสม และหากเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย 
จดัเกบ็อเีมลใ์นรปูแบบตวัพมิพเ์ลก็ จะมขีอ้ผดิพลาดเกดิขึน้เมือ่คณุพยายามใชค้าํขอบรกิารทางเวบ็หรอืคาํขอ REST 
API ในเรคคอรด์ เชน่ เรคคอรด์ผูใ้ชแ้ละผูต้ดิต่อทีท่ ีอ่ยู่อเีมลอ์ยู่ในรปูตวัพมิพผ์สม หากปญัหานี้เกดิขึน้ 
และหากบรษิทัของคณุตอ้งการจดัเกบ็ทีอ่ยู่อเีมลท์ัง้หมดในรปูแบบตวัพมิพเ์ลก็ 
คณุตอ้งอปัเดตทีอ่ยู่อเีมลท์ีใ่นปจัจุบนัถูกจดัเกบ็ในรปูแบบผสมและเปลีย่นทีอ่ยู่อเีมลด์งักลา่วเป็นรปูแบบตวัพมิพเ์ลก็ 
เมือ่ตอ้งการแกไ้ขทีอ่ยู่อเีมล์ ขัน้แรกคณุตอ้งยกเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย จดัเกบ็อเีมลใ์นรปูแบบตวัพมิพเ์ลก็ 
หลกัจากคณุแกไ้ขทีอ่ยู่อเีมลเ์สรจ็แลว้ ใหเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย จดัเกบ็อเีมลใ์นรปูแบบตวัพมิพเ์ลก็ อกีครัง้ 

 
 

การกาํหนดการตัง้ค่าสปัดาหท์าํงานและปฏิทินของบริษทั 
ตารางต่อไปนี้อธบิายวธิทีีคุ่ณสามารถตัง้คา่สว่นการตัง้คา่สปัดาหท์าํงานและปฏทินิของบรษิทัในเพจโปรไฟลบ์รษิทัใน Oracle CRM On Demand  

หมายเหตุ: ฟิลด์เพิม่เตมิบางฟิลด์อาจปรากฏขึน้หากบรษิทัของคุณเปิดใชค้ณุสมบตับิางคุณสมบตั ิ

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

วนัอาทติย์ วนัจนัทร์ วนัองัคาร วนัพธุ วนัพฤหสับด ีวนัศุกร์ 
วนัเสาร ์

เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายสาํหรบัวนัทาํงานแต่ละวนัในสปัดาหท์าํงานตามปฏทินิของคณุ คณุตอ้งเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายอย่างน้อยหนึง่ชอ่ง  
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แสดงกจิกรรมในปฏทินิ เมือ่เลอืกการตัง้ค่านี้ Oracle CRM On Demand 
จะจดัทาํเรคคอรด์การนดัหมายทีเ่กีย่วขอ้งสาํหรบัเรคคอรด์กจิกรรมทัง้หมดทีจ่ดัทาํขึน้โดยอตัโนมตั ิ
ผูใ้ชท้ีม่สีทิธิเ์ขา้ใชป้ระเภทเรคคอรด์กจิกรรมสามารถดูการนดัหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมนัน้ไดใ้นปฏทินิ Oracle CRM On 
Demand ระบบจะทาํใหข้อ้มลูการอปัเดตกจิกรรมหรอืการนดัหมายตรงกนัอยู่เสมอ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการทาํใหข้อ้มลูกจิกรรมและการนดัหมายตรงกนั โปรดดูที ่
เกีย่วกบัการทาํใหข้อ้มลูกจิกรรมและการนดัหมายตรงกนั  

หากไมไ่ดเ้ลอืกการตัง้คา่นี้ ระบบจะแสดงเฉพาะการนดัหมายทีไ่มไ่ดจ้ดัทาํขึน้อตัโนมตัเิมือ่จดัทาํกจิกรรมในสว่นปฏทินิ และ Oracle 
CRM On Demand จะไมจ่ดัทาํการนัดหมายทีเ่กีย่วขอ้งใหก้บักจิกรรมใหม่ๆ โดยอตัโนมตั ิ 

อย่างไรกต็าม หากผูดู้แลระบบของคณุเลอืกการตัง้คา่นี้ไวเ้ป็นระยะเวลาหนึง่ แลว้เปลีย่นใจไมเ่ลอืกการตัง้คา่นี้ 
การนดัหมายทีม่อียู่ซึง่จดัทาํขึน้โดยอตัโนมตัจิะยงัคงอยู่เหมอืนเดมิ เมือ่มกีารอปัเดตกจิกรรม Oracle CRM On Demand 
จะทาํใหข้อ้มลูตรงกนักบัการนดัหมายทีเ่กีย่วขอ้งของกจิกรรมต่อไป หากกจิกรรมถูกลบ การนดัหมายจะถูกลบไปดว้ย  

หมายเหตุ: หากเปิดใชก้ารตัง้คา่นี้ 
เรคคอรด์การนดัหมายกจิกรรมเพิม่เตมิจะถูกจดัทําขึน้ในฐานขอ้มลูสาํหรบัเรคคอรด์กจิกรรมแต่ละรายการทีจ่ดัทาํขึน้ 
สิง่นี้จะสง่ผลต่อประสทิธภิาพการทํางานเมือ่อมิปอรต์กจิกรรมเนื่องจากเรคคอรด์เพิม่เตมิทีถู่กจดัทาํขึน้ นอกจากนี้ 
หากการตัง้ค่านี้ถูกเปิดใชง้าน 
เรคคอรด์ทมีกจิกรรมเพิม่เตมิจะถูกจดัทาํขึน้ในฐานขอ้มลูสาํหรบัผูใ้ชแ้ต่ละรายทีถู่กเพิม่ในการนดัหมายกจิกรรม 
สิง่นี้จะสง่ผลกระทบต่อประสทิธภิาพการทาํงานเมือ่อมิปอรต์ผูใ้ชข้องการนดัหมาย (เมือ่ไฟลอ์มิปอรต์มกีารนดัหมายกจิกรรม) 
เนื่องจากเรคคอรด์เพิม่เตมิทีจ่ดัทาํขึน้ 

สปัดาหต์ามปฏทินิเริม่ตน้เมือ่ ฟิลด์นี้แสดงวนัซึง่เป็นคา่ดฟีอลต์สาํหรบัวนัแรกของสปัดาหใ์นมมุมองปฏทินิสาํหรบัผูใ้ชท้ัง้หมด 
และในเครือ่งมอืเลอืกวนัทีซ่ ึง่ผูใ้ชใ้ชเ้ลอืกคา่สาํหรบัฟิลด์วนัทีใ่น Oracle CRM On Demand 
ระบบจะเลอืกวนัอาทติย์ตามคา่ดฟีอลต์ คณุสามารถเลอืกวนัอืน่เป็นวนัเริม่ต้นสปัดาหไ์ด ้

นอกจากนี้ ผูใ้ชย้งัสามารถแกไ้ขการตัง้คา่บรษิทัสาํหรบัวนัเริม่ต้นสปัดาหโ์ดยการเลอืกวนัอื่นในการตัง้คา่ปฏทินิของตวัเองไดเ้ชน่กนั 

เวลาเริม่ตน้ชัว่โมงทาํงาน ป้อนเวลาเริม่ต้นวนัทาํงานของคณุ รปูแบบเวลาอาจแตกต่างกนัไปขึน้อยู่กบัโลแคลของประเทศของคณุ     

เวลาสิน้สดุชัว่โมงทาํงาน ป้อนเวลาสิน้สดุวนัทาํงานของคุณ รปูแบบเวลาอาจแตกต่างกนัไปขึน้อยู่กบัโลแคลของประเทศของคุณ 

การแจง้กจิกรรม การตัง้คา่นี้กาํหนดวา่ผูใ้ชจ้ะสามารถรบัการแจง้กจิกรรมไดห้รอืไม ่ซึง่สามารถมคีา่ต่อไปนี้: 

 ไมมี่ ผูใ้ชจ้ะไมไ่ดร้บัการแจง้ เวน้แต่วา่ผูใ้ชจ้ะไดแ้กไ้ขการตัง้คา่นี้ในเพจการตัง้คา่ปฏทินิดฟีอลต์ การตัง้คา่นี้เป็นคา่ดฟีอลต์ 

 อีเมล์ ผูใ้ชจ้ะไดร้บัการแจง้ทางอเีมล์ เวน้แต่วา่ผูใ้ชจ้ะไดแ้กไ้ขการตัง้คา่นี้ในเพจการตัง้คา่ปฏทินิดฟีอลต์ 

 การแจ้งเตือนป็อปอปั: ผูใ้ชจ้ะไดร้บัการแจ้งในวนิโดวป็์อปอปั เวน้แต่วา่ผูใ้ชจ้ะไดแ้กไ้ขการตัง้คา่นี้ในเพจการตัง้คา่ปฏทินิดฟีอลต์ 

 อีเมลแ์ละการแจ้งเตือนป็อปอปั: ผูใ้ชจ้ะไดร้บัการแจง้ทางอเีมลแ์ละในวนิโดวป็์อปอปั 
เวน้แต่วา่ผูใ้ชจ้ะไดแ้กไ้ขการตัง้คา่นี้ในเพจการตัง้คา่ปฏทินิดฟีอลต์ 

ผูใ้ชส้ามารถนาวเิกตไปยงัเพจการตัง้คา่ปฏทินิดฟีอลต์ โดยคลกิ การตัง้คา่ของฉัน การตัง้คา่ปฏทินิ และมมุมองปฏทินิดฟีอลต์ 

 
 

การตัง้ค่าลีด 
ตารางต่อไปนี้อธบิายวธิตีัง้คา่สว่นการตัง้คา่ลดีในเพจโปรไฟลบ์รษิทัใน Oracle CRM On Demand  

หมายเหตุ: ฟิลด์เพิม่เตมิบางฟิลด์อาจปรากฏขึน้หากบรษิทัของคุณเปิดใชค้ณุสมบตับิางคุณสมบตั ิ

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 
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แปลงเฉพาะออบเจกต์ทีเ่กีย่วขอ้งทีแ่กไ้ขได ้ หากคุณเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ จะทาํใหผู้ใ้ชส้ามารถแปลงคา่ลดีเป็นประเภทเรคคอรด์อืน่ๆ ได ้เชน่ บรษิทั ผูต้ดิต่อ 
การลงทะเบยีนขอ้ตกลง หรอืโอกาสทางการขาย 
แมว้า่ผูใ้ชท้ีท่าํการแปลงคา่จะไมม่สีทิธิใ์นการแกไ้ขกจิกรรมทัง้หมดและเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเองทีจ่ําเป็นสาํหรบัการแปลงคา่กต็าม 
อย่างไรกต็าม 
เฉพาะกจิกรรมและเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเองทีผู่ใ้ชม้สีทิธิใ์นการแกไ้ขเทา่นัน้จะถูกเชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ลดีทีถู่กแปลงคา่แลว้ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่ทีจ่ําเป็นสําหรบัการแปลงคา่ลดี โปรดดูที ่
การตัง้คา่โปรไฟล์การเขา้ใชแ้ละบทบาทสาํหรบัการแปลงค่าลดี 

หากคุณไมไ่ดเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ 
ผูใ้ชท้ีท่าํการแปลงคา่จะตอ้งมสีทิธิใ์นการแกไ้ขกจิกรรมทัง้หมดทีถู่กเชือ่มโยงกบัลดีและเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเองทัง้หมดทีเ่ลอืกสาํหรบั

การแปลงคา่ หากผูใ้ชไ้มม่สีทิธิด์งักลา่ว การแปลงคา่ลดีจะไมส่าํเรจ็ นีเ่ป็นการตัง้คา่ดฟีอลต ์

จําเป็นตอ้งใชง้านชือ่เจา้ของ การจดัอนัดบั 
และพนักงานขาย เพือ่ตรวจสอบคณุสมบตัลิดี 

หากคุณเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ ฟิลด์ชือ่เจา้ของ การจดัอนัดบั 
และพนักงานขายจะกลายเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นในเรคคอรด์ลดีเมือ่ทาํการตรวจสอบคณุสมบตัลิดี การตัง้คา่นี้เป็นคา่ดฟีอลต์   

หากคุณไมไ่ดเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ ฟิลด์เหลา่นี้จะไมใ่ชฟิ่ลด์ทีจ่ําเป็นสาํหรบัการตรวจสอบคณุสมบตัลิดี 

อปัเดตฟิลด์พนกังานขายโดยอตัโนมตั ิ
เมือ่เชือ่มโยงบรษิทับนเรคคอรด์ลดี 

หากคุณเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ Oracle CRM On Demand 
จะอปัเดตฟิลดพ์นกังานขายในลดีโดยอตัโนมตัเิมือ่บรษิทัทีเ่ชือ่มโยงกบัลดีนัน้ไดร้บัการอปัเดต ผา่นทางอนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช ้เครือ่งมอือมิปอรต์ 
เวริก์โฟลว์ หรอืผา่นทางบรกิารทางเวบ็อย่างใดอย่างหนึง่ การตัง้คา่นี้เป็นคา่ดฟีอลต์ 

หากคุณไมไ่ดเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ Oracle CRM On Demand จะไมอ่ปัเดตฟิลด์พนกังานขาย  

หมายเหตุ: หากผูใ้ชค้ลกิปุ่ม แปลงคา่ ในเพจรายละเอยีดลดีเพือ่เชือ่มโยงลดีกบับรษิทัทีม่อียู่ Oracle CRM On Demand 
จะไมอ่ปัเดตฟิลด์พนกังานขาย 

 
 

การกาํหนดการตัง้ค่าธีมของบริษทั 
ตารางต่อไปนี้อธบิายวธิทีีคุ่ณสามารถตัง้คา่สว่นการตัง้คา่ธมีของบรษิทัในเพจโปรไฟลบ์รษิทัใน Oracle CRM On Demand  

หมายเหตุ: ฟิลด์เพิม่เตมิบางฟิลด์อาจปรากฏขึน้หากบรษิทัของคุณเปิดใชค้ณุสมบตับิางคุณสมบตั ิ

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ธมีดฟีอลต์ ธมีจะกาํหนดลกัษณะและหน้าตาของ Oracle CRM On Demand 
ระบบจะใชธ้มีดฟีอลต์โดยอตัโนมตัเิมือ่คณุไซน์อนิเขา้สูร่ะบบ Oracle CRM On Demand 
ดว้ยคอมพวิเตอรเ์ดสกท์อ็ปหรอืแลป็ทอ็ป เมือ่ตัง้คา่ Oracle CRM On Demand ในครัง้แรกสาํหรบับรษิทัใหม่ ธมีดฟีอลต์ 
คอื Oracle หากตอ้งการเปลีย่นธมี ใหค้ลกิทีร่ายชือ่ธมี แลว้เลอืกธมีทีค่ณุตอ้งการใชก้บับรษิทั 
ผูใ้ชส้ามารถแกไ้ขการตัง้คา่นี้ไดเ้ชน่กนัเมือ่ผูใ้ชแ้กไ้ขการตัง้คา่สว่นบุคคลของตนเอง 

ธมีไมม่ผีลต่อการทํางานของ Oracle CRM On Demand ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถสรา้งธมีทีก่าํหนดเองไดใ้น 
Oracle CRM On Demand โปรดตดิต่อผูดู้แลระบบของบรษิทัหากคุณตอ้งการสง่ธมีของคณุเพือ่ใชใ้น Oracle 
CRM On Demand  

ธมีแทบ็เลต็ การตัง้คา่นี้จะกาํหนดธมีทีจ่ะใชโ้ดยอตัโนมตัเิมือ่ผูใ้ชไ้ซน์อนิเขา้สู ่Oracle CRM On Demand 
โดยใชแ้ทบ็เลต็คอมพวิเตอรห์รอือุปกรณ์ทชัสกรนีอืน่ๆ หากมกีารตรวจพบแทบ็เลต็คอมพวิเตอร์หรอือุปกรณ์ทชัสกรนีโดย Oracle 
CRM On Demand การตัง้คา่นี้เป็นตวัเลอืกทีไ่มบ่งัคบั   
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การกาํหนดการตัง้ค่าการแสดงข้อมลูของบริษทั 
ตารางต่อไปนี้อธบิายวธิทีีคุ่ณสามารถตัง้คา่สว่นการตัง้คา่การแสดงขอ้มลูในเพจโปรไฟลบ์รษิทัใน Oracle CRM On Demand  

หมายเหตุ: ฟิลด์เพิม่เตมิบางฟิลด์อาจปรากฏขึน้หากบรษิทัของคุณเปิดใชค้ณุสมบตับิางคุณสมบตั ิ

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ใชง้านการแสดงขอ้มลูผูจ้ดัการ เมือ่ผูจ้ดัการดูรายการเรคคอรด์ทีต่ัง้คา่ไวเ้พือ่คน้หาชดุเรคคอรด์ เรคคอรด์ทัง้หมดทีส่ามารถดูได ้เชน่ รายการบรษิทัทัง้หมด Oracle 
CRM On Demand จะแสดงรายการเรคคอรด์ดงันี้:  

 หากเลอืกตวัเลอืก ใชง้านการแสดงขอ้มลูผูจ้ดัการ รายการจะรวมเรคคอรด์ทีผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชาของผูจ้ดัการมสีทิธิเ์ขา้ใช ้ 

 หากไมไ่ดเ้ลอืกตวัเลอืก ใชง้านการแสดงขอ้มลูผูจ้ดัการ รายการจะไมร่วมเรคคอรด์ทีผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชาของผูจ้ดัการมสีทิธิเ์ขา้ใช ้
เวน้แต่วา่ไดม้กีารเลอืกการตัง้ค่า สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมด ในบทบาทของผูจ้ดัการสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งไว ้

เมือ่ผูจ้ดัการเลอืกตวัเลอืก เรคคอรด์ทัง้หมดทีส่ามารถดูได ้ในการคน้หาขัน้สงู Oracle CRM On Demand 
จะคน้หาชดุเรคคอรด์ดงัต่อไปนี้: 

 หากเลอืกตวัเลอืก ใชง้านการแสดงขอ้มลูผูจ้ดัการ ชดุเรคคอรด์ที ่Oracle CRM On Demand 
คน้หาจะรวมเรคคอรด์ทีผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชาของผูจ้ดัการมสีทิธิเ์ขา้ใช ้ 

 หากไมไ่ดเ้ลอืกตวัเลอืก ใชง้านการแสดงขอ้มลูผูจ้ดัการ ชดุเรคคอรด์ที ่Oracle CRM On Demand 
คน้หาจะไม่รวมเรคคอรด์ทีผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชาของผูจ้ดัการมสีทิธิเ์ขา้ใช ้เวน้แต่วา่ไดม้กีารเลอืกการตัง้คา่ สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมด 
ในบทบาทของผูจ้ดัการสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งไว ้

มกีารระบุผูจ้ดัการของผูใ้ชใ้นฟิลด์ผูร้บัรายงาน หรอืฟิลด์ผูร้บัรายงาน (ชือ่ย่อ) ในเพจรายละเอยีดผูใ้ช ้ขึน้อยู่กบัวา่ในฟิลด์เหลา่นี้ 
ฟิลด์ใดปรากฏบนเพจ 

หมายเหตุ: การยกเลกิตวัเลอืก ใชง้านการแสดงขอ้มลูผูจ้ดัการ 
ไมไ่ดส้ง่ผลใหผู้จ้ดัการไมส่ามารถเขา้ใชเ้รคคอรด์ทีผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นเจา้ของ 
ผูจ้ดัการจะมสีทิธิเ์ขา้ใชเ้รคคอรด์ทีผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นเจา้ของเสมอ โดยไมค่าํนงึถงึการตัง้คา่ตวัเลอืกนี้ 

ใชง้านการรบัคา่ทมีหลกัสาํหรบัผูต้ดิต่อ เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้เพือ่ใหท้มีของผูต้ดิตอ่รบัคา่สมาชกิทมีของบรษิทัโดยอตัโนมตัเิมือ่ผูต้ดิต่อเกีย่วขอ้งกบับรษิทั 
ชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ถูกยกเลกิการเลอืกตามคา่ดฟีอลต์สาํหรบับรษิทัใหม ่

หมายเหตุ: หลงัจากทีค่ณุเปลีย่นการตัง้คา่ในชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ ผูใ้ชต้อ้งไซน์เอาต์จาก Oracle CRM On Demand 
และไซน์อนิอกีครัง้เพือ่ดูลกัษณะการทาํงานใหมข่องฟงักช์นัการรบัคา่ทมี 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการรบัคา่ทมี โปรดดูที ่เกีย่วกบัการสง่ต่อผา่นไปถงึการรบัคา่ทมี (โปรดดูที ่
"เกีย่วกบัการกระจายสทิธิเ์ขา้ใชผ้า่นการรบัคา่ทมี" ในหน้า 267) 

ใชง้านการรบัคา่ทมีหลกัสาํหรบัโอกาสทางการขาย เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้เพือ่ใหท้มีของโอกาสทางการขายรบัคา่สมาชกิทมีของบรษิทัโดยอตัโนมตัเิมือ่โอกาสทางการขายเกีย่วขอ้งกบับรษิทั 
ชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ถูกยกเลกิการเลอืกตามคา่ดฟีอลต์สาํหรบับรษิทัใหม ่

หมายเหตุ: หลงัจากทีค่ณุเปลีย่นการตัง้คา่ในชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ ผูใ้ชต้อ้งไซน์เอาต์จาก Oracle CRM On Demand 
และไซน์อนิอกีครัง้เพือ่ดูลกัษณะการทาํงานใหมข่องฟงักช์นัการรบัคา่ทมี 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการรบัคา่ทมี โปรดดูที ่เกีย่วกบัการสง่ต่อผา่นไปถงึการรบัคา่ทมี (โปรดดูที ่
"เกีย่วกบัการกระจายสทิธิเ์ขา้ใชผ้า่นการรบัคา่ทมี" ในหน้า 267) 

คา่ดฟีอลต์การระบุกลุ่ม เลอืกตวัเลอืกนี้เพือ่อนุญาตใหส้มาชกิกลุม่สามารถแบ่งปนัความเป็นเจา้ของบรษิทั, กจิกรรม, ผูต้ดิต่อ, ครวัเรอืน, โอกาสทางการขาย 
และพอรต์โฟลโิอ สาํหรบัขอ้มลูทัว่ไป โปรดดูที ่การจดัการกลุม่ (ในหน้า 319) 

ใชง้านสมดุบนัทกึ ควบคุมวา่จะใหเ้ครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึแสดงสมุดบนัทกึทีก่าํหนดเองหรอืไม ่หากไมไ่ดเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ 
เครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึจะแสดงเฉพาะสมดุบนัทกึผูใ้ชแ้ละสมดุบนัทกึสาํหรบัผูไ้ดร้บัมอบหมายเทา่นัน้ หากมผีูไ้ดร้บัมอบหมาย 

คาํเตือน: อย่าเลอืกตวัเลอืกใชง้านสมดุบนัทกึจนกวา่คณุจะจดัทาํลาํดบัชัน้สมดุบนัทกึของคณุแลว้ 
คณุไมส่ามารถยกเลกิการเลอืกตวัเลอืกนี้หลงัจากเลอืกแลว้ได้ อย่างไรกต็าม 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

คณุสามารถเปลีย่นแปลงลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึไดห้ลงัจากเลอืกตวัเลอืกนี้แลว้ 

แสดงเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึ  ใชห้รอืเลกิใชเ้ครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึซึง่คุณสามารถใชจ้ํากดัการคน้หาสาํหรบัเรคคอรด์ของเฉพาะผูใ้ช ้ตวัแทน หรอืสมดุทีก่าํหนดเอง  

ใชง้านการรวมสมดุบนัทกึของเรคคอรด์ทีซ่ํ้า การตัง้คา่นี้จะมผีลเฉพาะในกรณทีีบ่รษิทัของคุณใชฟ้งักช์นัสมดุบนัทกึใน Oracle CRM On Demand 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัฟงักช์นัสมดุบนัทกึ โปรดดทูี ่การจดัการสมดุบนัทกึ (ในหน้า 281) 

เมือ่ผูใ้ชร้วมเรคคอรด์ สมดุบนัทกึทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์หลกัจะไดร้บัการคงไวเ้สมอ 
แต่สมดุบนัทกึทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ทีซ่ํ้าจะไมเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์หลกัโดยอตัโนมตั ิชอ่งทาํเครือ่งหมาย 
ใชง้านการรวมสมดุบนัทกึของเรคคอรด์ทีซ่ํ้า 
จะเป็นตวักาํหนดวา่ผูใ้ชซ้ึง่รวมเรคคอรด์จะสามารถเลอืกทีจ่ะเชือ่มโยงสมดุบนัทกึของเรคคอรด์ทีซ่ํ้ากบัเรคคอรด์หลกัไดห้รอืไม่ ดงันี้: 

 หากมกีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย Oracle CRM On Demand 
จะแสดงพรอมต์ขอใหผู้ใ้ชร้ะบุวา่สมดุบนัทกึทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ทีซ่ํ้าควรจะเชือ่มโยงกบัเรคคอร์ดหลกัหรอืไม่ 

 หากไมไ่ดเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ 
ผูใ้ชจ้ะไมส่ามารถระบุไดว้า่สมดุบนัทกึซึง่เชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ทีซ่ํ้าจะไดร้บัการเชือ่มโยงกบัเรคคอร์ดหลกัหรอืไม ่ 

ระบบจะไมเ่ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายตามคา่ดฟีอลต ์สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการรวมเรคคอรด์ทีซ่ํ้าใน Oracle CRM On 
Demand โปรดดูที ่การรวมเรคคอรด์ 

แสดงลาํดบัชัน้สมดุบนัทกึหลกัในเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึ การตัง้คา่นี้จะมผีลเฉพาะในกรณทีีบ่รษิทัของคุณใชฟ้งักช์นัสมดุบนัทกึใน Oracle CRM On Demand 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัฟงักช์นัสมดุบนัทกึ โปรดดทูี ่การจดัการสมดุบนัทกึ (ในหน้า 281) 

เพจเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึอนุญาตใหผู้ใ้ชส้ามารถดูไดเ้ฉพาะสมดุบนัทกึและสมดุบนัทกึย่อยทีเ่กีย่วขอ้งกบัตนเองเทา่นัน้ อย่างไรกต็าม 
การอนุญาตใหผู้ใ้ชส้ามารถดูลาํดบัชัน้สมดุบนัทกึทัง้หมดได ้จะทาํใหผู้ใ้ชม้บีรบิทไปยงัสมดุบนัทกึทีเ่ฉพาะเจาะจงภายในบรษิทัได ้
ชอ่งทาํเครือ่งหมาย แสดงลาํดบัชัน้สมดุบนัทกึหลกัในเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึ 
จะกาํหนดวธิทีีร่ะบบจะแสดงสมดุบนัทกึและลาํดบัชัน้ในเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึ ดงันี้: 

 หากยกเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ 
เครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึจะแสดงเฉพาะสมดุบนัทกึและสมดุบนัทกึย่อยทีผู่ใ้ชเ้ป็นสมาชกิอยู่เทา่นัน้    

 หากมกีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ไว ้เครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึจะแสดงสมดุบนัทกึและสมดุบนัทกึย่อยทีผู่ใ้ชเ้ป็นสมาชกิ 
และโหนดดา้นบนทัง้หมดในลาํดบัชัน้สมดุบนัทกึ หากมกีารเลอืกการตัง้คา่ สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมดได ้
สาํหรบัสมดุบนัทกึใหก้บับทบาทผูใ้ช ้ผูใ้ชน้ัน้จะสามารถขยายและดูโหนดทัง้หมดในลาํดบัชัน้สมดุบนัทกึได ้
ชือ่ของสมดุบนัทกึทีผู่ใ้ชเ้ป็นสมาชกิและสมดุบนัทกึย่อยจะถูกแสดงเป็นสดีํา โหนดดา้นบนทีผู่ใ้ชไ้ม่ไดเ้ป็นสมาชกิจะถูกแสดงเป็นสแีดง   

หมายเหตุ: การตัง้คา่นี้จะมผีลกระทบเฉพาะกบัเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึในเพจทีม่กีารใชก้ารคน้หาเรคคอรด์และฟิลเตอรเ์ทา่นัน้ 
ตวัอย่างเชน่ การคน้หาในแถบการดําเนินการ การคน้หาขัน้สงู การจดัการรายการ วนิโดวก์ารคน้หา รายงาน และแผงควบคุม 

 
 

การกาํหนดการตัง้ค่าการใช้ร่วมกนั 
ตารางต่อไปนี้อธบิายวธิตีัง้คา่สว่นการตัง้คา่การใชร้ว่มกนัในเพจโปรไฟลบ์รษิทัใน Oracle CRM On Demand  

หมายเหตุ: ฟิลด์เพิม่เตมิบางฟิลด์อาจปรากฏขึน้หากบรษิทัของคุณเปิดใชค้ณุสมบตับิางคุณสมบตั ิ

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ใชก้จิกรรมการใชร้่วมกนั หากคุณเป็นลูกคา้รายใหม่ คณุสมบตักิจิกรรมการใชร้ว่มกนัจะถูกใชโ้ดยอตัโนมตั ิอย่างไรกต็าม หากคณุเป็นลกูคา้ทีม่อียู่ 
คณุสมบตักิจิกรรมการใชร้่วมกนัของ Oracle CRM On Demand 
ตอ้งไดร้บัการตัง้คา่โดยฝา่ยบรกิารลกูคา้และโดยผูดู้แลระบบของบรษิทั 
ตดิต่อฝา่ยบรกิารลกูคา้เพือ่ขอรบัการสนบัสนุนการจดัการกจิกรรมการใชร้่วมกนั 



การจดัการบริษทั 

 

การจดัการ Oracle CRM On Demand Release 37 
สงิหาคม 2018  35 

 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

และเพือ่ระบุขนาดรวมสงูสดุของควิกจิกรรมการใชร้ว่มกนัทีคุ่ณตอ้งการ 

โหมดการใชง้านร่วมกนัของบรกิารทางเวบ็ R16  ควบคุมใหค้าํขอบรกิารทางเวบ็ทีม่โีทเคน็ชือ่ผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นไดร้บัการประมวลผลเป็นคาํขอทีไ่ม่มสีถานะหรอืเป็นคาํขอทีม่สีถานะดงัในรลีสี 
16 ของ Oracle CRM On Demand และกอ่นหน้านี้ 
ชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ถูกยกเลกิการเลอืกตามคา่ดฟีอลต์สาํหรบับรษิทัใหมท่ัง้หมด 

ใชง้านเวริ์กโฟลว์ หากบรษิทัของคุณตัง้คา่อนุญาตใหใ้ชเ้วริก์โฟลว์ การตัง้คา่นี้จะแสดงขึน้ 
การตัง้คา่นี้จะใชไ้ดเ้มือ่คุณจดัทาํเงือ่นไขเวริก์โฟลวท์ีคุ่ณตอ้งการใชแ้ลว้ 

รวม URL ของเวบ็ลงิคไ์วใ้นไฟลท์ีเ่อก็ซป์อรต์ การตัง้คา่นี้จะกาํหนดคา่ดฟีอลต์ของชอ่งทาํเครือ่งหมาย รวม URL ของเวบ็ลงิคไ์วใ้นไฟลท์ีเ่อก็ซ์ปอรต์ ในโปรแกรมชว่ยเอก็ซป์อรต์ 
หรอืในเพจเอก็ซป์อรต์รายการ  

ลกัษณะของการตัง้คา่นี้มดีงันี้: 

 หากเลอืกชอ่งทําเครือ่งหมายนี้ ชอ่งทาํเครือ่งหมาย รวม URL ของเวบ็ลงิคไ์วใ้นไฟลท์ีเ่อก็ซป์อร์ต 
จะถูกเลอืกตามคา่ดฟีอลต์ในโปรแกรมช่วยเอก็ซป์อรต์ หรอืในเพจเอก็ซป์อรต์รายการ  เมือ่ทาํการเอก็ซป์อรต์ 
คา่นี้ระบุวา่จะมกีารรวม URL ไวใ้นไฟล ์CSV ทีเ่อก็ซป์อรต์ 

 หากไมไ่ดเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ ชอ่งทาํเครือ่งหมาย รวม URL ของเวบ็ลงิคไ์วใ้นไฟลท์ีเ่อก็ซป์อรต์ 
จะไมถู่กเลอืกตามคา่ดฟีอลต์ในโปรแกรมชว่ยเอก็ซป์อรต์ หรอืในเพจเอก็ซป์อรต์รายการ เมือ่ทาํการเอก็ซป์อรต์ 
คา่นี้ระบุวา่จะไมม่กีารรวม URL ไวใ้นไฟล์ CSV ทีเ่อก็ซป์อรต์ 

หมายเหตุ: เมือ่ทาํการเอก็ซป์อรต์แต่ละครัง้ ผูใ้ชส้ามารถเลอืกหรอืไมเ่ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย รวม URL 
ของเวบ็ลงิคไ์วใ้นไฟล์ทีเ่อก็ซป์อรต์ 

 

 

 
 

การกาํหนดการตัง้ค่าความปลอดภยัของบริษทั 
ตารางต่อไปนี้อธบิายวธิตีัง้คา่สว่นการตัง้คา่ความปลอดภยัของบรษิทัในเพจโปรไฟลบ์รษิทัใน Oracle CRM On Demand  

หมายเหตุ: ฟิลด์เพิม่เตมิบางฟิลด์อาจปรากฏขึน้หากบรษิทัของคุณเปิดใชค้ณุสมบตับิางคุณสมบตั ิ

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ไทมเ์อาต์ชว่งเวลาวา่งของบรษิทั (นาท)ี เวลาทีอ่นุญาตโดยมหีน่วยเป็นนาทกีอ่นทีเ่ซสชนัของผูใ้ชจ้ะสิน้สดุเนื่องจากไมด่ําเนนิการใดๆ หากค่าในฟิลด์นี้วา่งเปลา่ 
การตัง้คา่ไทมเ์อาต์ของเซสชนัอนิเตอรแ์อคทฟีจะกาํหนดตามคา่ดฟีอลต์ไทมเ์อาต์ชว่งเวลาวา่งของระบบ 
โดยปกตแิลว้คา่ดฟีอลต์ไทมเ์อาต์ชว่งเวลาวา่งของระบบคอื 60 นาท ี
คณุสามารถดูการตัง้คา่ดฟีอลต์ไทมเ์อาต์ชว่งเวลาวา่งของระบบปจัจุบนัไดใ้นเพจโปรไฟลบ์รษิทั 
คา่นี้จะปรากฏขึน้เมือ่คณุแกไ้ขเพจโปรไฟลบ์รษิทั ขอแนะนําใหค้ณุป้อนคา่ระหวา่ง 10 นาทถีงึ 90 นาท ี

การตัง้คา่ไทมเ์อาต์ชว่งเวลาวา่งของบรษิทั (นาท)ี ยงัสามารถกาํหนดเวลาทีอ่นุญาตกอ่นทีเ่ซสชนัแบบนอนอนิเตอรแ์อคทฟี เชน่ 
เซสชนับรกิารทางเวบ็ จะสิน้สดุเนื่องจากไมด่ําเนินการใดๆ ดงันี้: 

 หากตัง้ค่าฟิลด์ไทมเ์อาต์ชว่งเวลาวา่งของบรษิทั (นาท)ี ไวท้ี ่10 นาทหีรอืน้อยกวา่ 
การตัง้คา่จะใชก้บัเซสชนัแบบนอนอนิเตอรแ์อคทฟี รวมถงึเซสชนัแบบอนิเตอรแ์อคทฟีดว้ย 

 หากตัง้ค่าฟิลด์ไทมเ์อาต์ชว่งเวลาวา่งของบรษิทั (นาท)ี ไวท้ีค่า่ใดๆ ทีม่ากกวา่ 10 นาท ี
การตัง้คา่จะไม่กาํหนดรอบเวลาไทมเ์อาต์ชว่งเวลาวา่งสาํหรบัเซสชนัแบบนอนอนิเตอรแ์อคทฟี ในกรณนีี้ 
รอบเวลาไทมเ์อาต์ชว่งเวลาวา่งสาํหรบัเซสชนัแบบนอนอนิเตอรแ์อคทฟีคอื 10 นาทตีามคา่ดฟีอลต์ 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

 หากเวน้วา่งฟิลด์ไทมเ์อาต์ชว่งเวลาวา่งของบรษิทั (นาท)ี 
การตัง้คา่จะไม่กาํหนดรอบเวลาไทมเ์อาต์ชว่งเวลาวา่งสาํหรบัเซสชนัแบบนอนอนิเตอรแ์อคทฟี ในกรณนีี้ 
รอบเวลาไทมเ์อาต์ชว่งเวลาวา่งสาํหรบัเซสชนัแบบนอนอนิเตอรแ์อคทฟีคอื 10 นาทตีามคา่ดฟีอลต์ 
และคา่ดฟีอลต์ไทมเ์อาต์ชว่งเวลาว่างของระบบจะกาํหนดรอบเวลาไทมเ์อาต์ชว่งเวลาวา่งสาํหรบัเซสชนัอนิเตอรแ์อคทฟี  

หมายเหตุ: นบัจากรลีสี 33 เป็นตน้ไป หากการโตต้อบใดๆ ของคาํตอบการวเิคราะหไ์ดท้าํการเรยีกใชก้ารเรยีกเซริฟ์เวอร์ 
ตวัจบัเวลารอบเวลาไทมเ์อาต์ชว่งเวลาวา่งจะรเีซต็ 

คําเตอืนไทมเ์อาต์ชว่งเวลาวา่งของบรษิทั (นาท)ี เวลาเป็นนาทกีอ่นขอ้ความเตอืนจะปรากฏใหผู้ใ้ชเ้หน็กอ่นทีเ่ซสชนัของผูใ้ชจ้ะหมดเวลาลง หากผูใ้ชค้ลกิ ตกลง บนขอ้ความเตอืนนี้ 
ตวัจบัเวลารอบเวลาไทมเ์อาต์ชว่งเวลาวา่งจะรเีซต็ อย่างไรกต็าม หากผูใ้ชไ้มค่ลกิ ตกลง 
เซสชนัของผูใ้ชจ้ะหมดเวลาหลงัผา่นรอบเวลาไทม์เอาต์ชว่งเวลาวา่งทีร่ะบุ 

หมายเหตุ: ระบบจะไมแ่สดงขอ้ความเตอืนนี้ในคาํตอบการวเิคราะห์ 

คา่สาํหรบัฟิลด์คาํเตอืนไทมเ์อาต์ชว่งเวลาวา่งของบรษิทั (นาท)ี ตอ้งอยู่ระหวา่ง 1 
และคา่ทีร่ะบุในฟิลด์ไทมเ์อาต์ชว่งเวลาวา่งของบรษิทั (นาท)ี หากคุณป้อนคา่ 0 ขอ้ความเตอืนจะไมป่รากฏ  

หมายเหตุ: มาสกข์องเพจทีป่รากฏเมือ่มกีารแสดงขอ้ความเตอืนไมม่กีลไกความปลอดภยั 

ประเภทการตรวจสอบพสิจูน์ แสดงประเภทการตรวจสอบพสิจูน์ทีไ่ดร้บัอนุญาตสาํหรบับรษิทัของคณุ คา่นี้สามารถกาํหนดโดยฝา่ยบรกิารลูกคา้เทา่นัน้ 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณไมส่ามารถเปลีย่นค่านี้ สามารถใชค้า่ต่อไปนี้ได:้  

 เฉพาะ ID ผูใ้ช/้รหสัผา่น - ผูใ้ชท้ัง้หมดตอ้งไซน์อนิโดยใช ้ID และรหสัผา่นผูใ้ชส้าํหรบั Oracle CRM On 
Demand ของตนเอง 

 เฉพาะไซน์ออนครัง้เดยีว - ผูใ้ชท้ัง้หมดตอ้งไซน์อนิโดยใชเ้ครือ่งมอืไซน์ออนครัง้เดยีวของบรษิทัของคณุ ไมส่ามารถใช ้ID 
ผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นของ Oracle CRM On Demand 

 ID ผูใ้ช/้รหสัผา่น หรอืไซน์ออนครัง้เดยีว - ใช ้ID ผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น Oracle CRM On Demand 
หรอืไซน์ออนครัง้เดยีวในการไซน์อนิเขา้ใน Oracle CRM On Demand 

หมายเหตุ: หากมกีารเลอืกคา่ ID ผูใ้ช/้รหสัผา่น หรอืไซน์ออนครัง้เดยีว 
ระบบจะยงัคงบงัคบัใชน้โยบายของบรษิทัสาํหรบัรหสัผา่นใน Oracle CRM On Demand ต่อไป ดงันัน้ 
เมือ่รหสัผา่นของผูใ้ชใ้น Oracle CRM On Demand หมดอาย ุOracle CRM On Demand 
จะแสดงพรอมต์ใหผู้ใ้ชเ้ปลีย่นรหสัผา่น ถงึแมว้า่ผูใ้ชจ้ะไซน์อนิโดยใชก้ารไซน์ออนครัง้เดยีวกต็าม นอกจากนี้ 
ระบบยงับงัคบัใชน้โยบายอืน่ทัง้หมดสาํหรบัรหสัผ่านใน Oracle CRM On Demand ดว้ย เชน่ 
ความยาวขัน้ตํ่าของรหสัผา่น ความซบัซอ้นของรหสัผา่นทีจ่ําเป็น เป็นตน้ อย่างไรกต็าม Oracle CRM On Demand 
ไมไ่ดจ้ดัการรหสัผา่นทีใ่ชส้าํหรบัการไซน์ออนครัง้เดยีว 

ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถกาํหนดประเภทการตรวจสอบพสิจูน์เฉพาะผูใ้ชไ้ดใ้นเพจโปรไฟลผ์ูใ้ช ้หากคา่ของผูใ้ชว้า่งเปลา่ 
การตัง้คา่ระดบับรษิทัจะถูกใชส้าํหรบัผูใ้ชร้ายนัน้ 

ตวัระบุภายนอกสาํหรบัไซน์ออนครัง้เดยีว ID บรษิทัเฉพาะทีร่ะบุโดยฝา่ยบรกิารลูกคา้เมือ่กาํหนดรปูแบบไซน์ออนครัง้ดยีวสาํหรบับรษิทั 
คา่นี้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงไดโ้ดยผูดู้แลระบบของบรษิทัแมว้า่ ID ภายนอกจะตัง้คา่สาํหรบัผูใ้ชแ้ต่ละรายในเพจโปรไฟลผ์ูใ้ช ้กต็าม  

เพจไซน์อนิสาํหรบัการตรวจสอบพสิจูน์ ID ผูใ้ช/้รหสัผา่น URL ของเพจไซน์อนิทีก่าํหนดเองซึง่ระบุเฉพาะบรษิทั จะแทนทีค่า่ดฟีอลต์ในเพจไซน์อนิ Oracle CRM On 
Demand โดยปกต ิเพจนี้จะโฮสต์โดยเวบ็เซริฟ์เวอรข์องบรษิทั URL ตอ้งมคีณุสมบตัคิรบถว้น - (URL ตอ้งเริม่ตน้ดว้ย 
http:// หรอื https://)  

เพจนี้จะแสดงหลงัจากผูใ้ชไ้ซน์เอาต์หรอืเซสชนัของผูใ้ชส้ ิน้สดุเนื่องจากไมด่ําเนนิการใดๆ 
เป็นความรบัผดิชอบของบรษิทัทีจ่ะนําผูใ้ชใ้หไ้ซน์อนิตัง้แตเริม่แรกโดยใชเ้พจนี้แทนทีจ่ะใชเ้พจค่าดฟีอลต์ Oracle CRM On 



การจดัการบริษทั 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

Demand 

เพจไซน์อนิสาํหรบัการตรวจสอบพสิจูน์ SSO URL ของเพจไซน์อนิทีก่าํหนดเองซึง่ระบุเฉพาะบรษิทั 
ทีจ่ะแสดงขึน้หลงัจากผูใ้ชไ้ซน์เอาต์หรอืเซสชนัของผูใ้ชส้ ิน้สดุเมือ่ไมด่ําเนนิการใดๆ หากผูใ้ชไ้ซน์อนิเขา้ใน Oracle CRM On 
Demand ตัง้แต่ตน้โดยใชไ้ซน์อนิครัง้เดยีว โดยปกต ิเพจนี้จะโฮสต์โดยเวบ็เซริฟ์เวอรข์องบรษิทั เชน่ 
พอรท์ลัไซน์ออนครัง้เดยีวของบรษิทั URL ตอ้งมคีณุสมบตัคิรบถ้วน (เริม่ตน้ดว้ย http:// หรอื https://) 

เป็นความรบัผดิชอบของบรษิทัทีจ่ะนําผูใ้ชใ้หไ้ซน์อนิตัง้แต่เริม่แรกโดยใชเ้พจไซน์อนิ SSO แทนทีจ่ะใชเ้พจคา่ดฟีอลต์ Oracle 
CRM On Demand หากผูใ้ชท้ีไ่ซน์อนิโดยใช ้SSO ไซน์เอาต์และการตัง้คา่นี้วา่งเปลา่ 
เพจทัว่ไปจะแสดงขึน้พรอ้มกบัขอ้ความ "คณุถูกไซน์เอาต์แลว้" 

ใชง้านการจํากดัทีอ่ยู ่IP แลว้ โปรดดูที ่การจํากดัการใชง้านใหก้บั IP แอดเดรส (ในหน้า 48) 

ใชง้านการป้องกนั Cross-Site Request 
Forgery 

ใชง้านคณุสมบตัทิีป้่องกนั Cross-Site Request Forgery เมือ่เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ 
ผูใ้ชท้ีจ่ดัทาํโคด้ทีก่าํหนดเองซึง่ตดิต่อกบั Oracle CRM On Demand อาจตอ้งเพิม่โทเคน็รกัษาความปลอดภยั 
เป็นพารามเิตอร์ทีซ่อ่นอยู่ในรหสั สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการป้องกนั Cross-Site Request Forgery โปรดดูที ่
เกีย่วกบัการป้องกนั Cross-Site Request Forgery (ในหน้า 46) 

ชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้จะมกีารเลอืกไวโ้ดยคา่ดฟีอลต์ เมือ่ตัง้คา่บรษิทัของคณุใหใ้ช ้Oracle CRM On Demand 
และคุณไมส่ามารถเปลีย่นการตัง้ค่านี้ได ้

ใชง้านการกาํหนด IFRAME เพือ่เป็นการรกัษาความปลอดภยั ชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้จะถูกยกเลกิการเลอืกตามคา่ดฟีอลต์ และจะตอ้งเลอืกเมือ่จําเป็นเทา่นัน้ 
ดว้ยการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ คณุจะอนุญาตใหผู้ใ้ชก้าํหนดเพจของ Oracle CRM On Demand ใน 
iFRAME บนเวบ็เพจของไซต์อืน่ หากผูใ้ชก้ําหนด Oracle CRM On Demand ใน iFRAME 
บนเวบ็เพจของไซต์อืน่ และไมม่กีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ เพจของ Oracle CRM On Demand 
จะขยายกลายเป็นเพจหลกั คณุตอ้งเลอืกการตัง้ค่านี้หากคณุตอ้งการใชเ้ครือ่งมอืรายงานของ Oracle CRM On 
Demand การตัง้คา่นี้จะไมม่ผีลกบัเครือ่งมอือืน่ของ Oracle CRM On Demand 
ทีค่ณุกาํหนดในแอปพลเิคชนัเดสก์ทอป 

วธิจีดัการเพจทีอ่าจสง่การโจมตแีบบแฝงสครปิต์ขา้มไซต์ 
(XSS) 

ควบคุมลกัษณะของการป้องกนัการโจมตแีบบแฝงสครปิต์ขา้มไซต์ (XSS) ทีม่อียู่ในเวบ็เบราเซอรบ์างรุน่เพือ่ป้องกนัการโจมตแีบบ 
XSS ทีม่ผีล คณุตอ้งใชก้ารตัง้คา่นี้เพือ่กาํหนดวธิทีีเ่วบ็เบราเซอรข์องคณุจดัการกบัเพจทีม่ ีXSS โดยสามารถตัง้คา่ต่อไปนี้ได้:  

 บลอ็ค หากเวบ็เบราเซอรต์รวจพบ XSS เวบ็เพจจะไมแ่สดง คา่นี้เป็นคา่ดฟีอลต์และเป็นคา่ทีแ่นะนํา 

 แก้ไขให้ถกูต้อง หากเวบ็เบราเซอรต์รวจพบ XSS Oracle CRM On Demand 
จะบลอ็คการโจมตโีดยทาํการแกไ้ขเวบ็เพจทีแ่สดงใหน้้อยทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทาํได ้

 ไมต้่องดาํเนินการใดๆ การตัง้คา่นี้ไม่มกีารป้องกนั XSS ใดๆ เวบ็เบราเซอรจ์ะไมพ่ยายามตรวจหา XSS 
หรอืจะไมส่นใจการตรวจพบ XSS ใดๆ ในเวบ็เพจ ไมแ่นะนําใหค้ณุใชก้ารตัง้ค่านี้ 

 ค่าดีฟอลต์ของเบราเซอร์ การตัง้คา่นี้จะใชค้า่ดฟีอลต์ระดบัการป้องกนั XSS ของเวบ็เบราเซอร ์ซึง่อาจตัง้คา่ได้ 
และระดบัการป้องกนั XSS อาจแตกต่างกนัไปตามผูค้า้แต่ละราย 

แปลงคา่ขอ้ความ URL เป็นลงิค์ เมือ่เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ ฟิลด์ทีอ่ยู่หรอืคา่ฟิลด์ขอ้ความทีป่ระเภทฟิลด์เป็นขอ้ความ (สัน้) หรอืขอ้ความ (ยาว) ทีเ่ริม่ตน้ดว้ย 
http:// หรอื https:// จะไดร้บัการแปลงเป็นเวบ็ลงิคโ์ดยอตัโนมตั ินอกจากนี้ คา่ของฟิลด์ URL ใดๆ 
ในเพจรายละเอยีดเอกสารแนบทีเ่ริม่ต้นดว้ย http:// หรอื https:// จะไดร้บัการแปลงเป็นเวบ็ลงิคโ์ดยอตัโนมตัดิว้ยเชน่กนั 
เพือ่เป็นการรกัษาความปลอดภยั ชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้จะถูกยกเลกิการเลอืกตามคา่ดฟีอลต์ และจะตอ้งเลอืกเมือ่จําเป็นเทา่นัน้ 
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การกาํหนดการตัง้ค่าการแสดงข้อมลูการวิเคราะห ์
ตารางต่อไปนี้อธบิายวธิตีัง้คา่สว่นการตัง้คา่การแสดงขอ้มลูการวเิคราะหใ์นเพจโปรไฟลบ์รษิทัใน Oracle CRM On Demand  

หมายเหตุ: ฟิลด์เพิม่เตมิบางฟิลด์อาจปรากฏขึน้หากบรษิทัของคุณเปิดใชค้ณุสมบตับิางคุณสมบตั ิ

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ประเภทเรือ่งทีร่ายงาน 

 

ใชร้ายการสาํหรบัเลอืกนี้ในการตัง้คา่การแสดงผลสาํหรบัผูใ้ชท้ีต่อ้งการดูรายงานแบบเรยีลไทมใ์นการวเิคราะห์ 
รายงานนี้มกีารวเิคราะหข์อ้มลูแบบเรยีลไทม ์คณุสามารถเลอืกคา่ใดคา่หนึง่ต่อไปนี้: 

 การแสดงข้อมูลผูจ้ดัการ ชว่ยใหผู้ใ้ชดู้ขอ้มลูของตนเอง และขอ้มลูทีเ่ป็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยตรง 
(คา่นี้เป็นคา่ดฟีอลต์ของการตัง้คา่) 

 การแสดงข้อมูลทีม ใหผู้ใ้ชดู้ขอ้มลูของตนเอง และขอ้มลูทีใ่ชร้ว่มกนัโดยทมีบรษิทัและโอกาสทางการขาย 

การตัง้คา่ทัง้บรษิทันี้จะใชง้านไดก้ต็่อเมือ่ผูใ้ชก้าํหนดการตัง้คา่ประเภทเรือ่งทีร่ายงานในเพจรายละเอยีดสว่นบุคคล 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายงาน โปรดดูที ่การวเิคราะห์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในหวัขอ้ เกีย่วกบัการแสดงผลเรคคอรด์ในการวเิคราะห ์

ประเภทเรือ่งในประวตั ิ ใชร้ายการสาํหรบัเลอืกนี้ในการตัง้คา่การแสดงผลสาํหรบัผูใ้ชท้ีต่อ้งการดูรายงานประวตัใินการวเิคราะห์ 
รายงานนี้มกีารวเิคราะหป์ระวตัหิรอืแนวโน้ม หรอืมกีารคาํนวณทีซ่บัซอ้นมากกวา่ทีพ่บในรายงานแบบเรยีลไทม์ 
คณุสามารถเลอืกคา่ใดคา่หนึง่ต่อไปนี้: 

 การแสดงข้อมูลผูจ้ดัการ ชว่ยใหผู้ใ้ชดู้ขอ้มลูของตนเอง และขอ้มลูทีเ่ป็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยตรง 
(คา่นี้เป็นคา่ดฟีอลต์ของการตัง้คา่) 

 การแสดงข้อมูลทีม ใหผู้ใ้ชดู้ขอ้มลูของตนเอง และขอ้มลูทีใ่ชร้ว่มกนัโดยทมีบรษิทัและโอกาสทางการขาย 

 การแสดงข้อมูลทัง้หมด การตัง้คา่นี้จะรวมมุมมองผูจ้ดัการและการแสดงขอ้มลูทมีไวด้ว้ยกนั 

การตัง้คา่ทัง้บรษิทันี้จะใชง้านไดก้ต็่อเมือ่ผูใ้ชก้าํหนดการตัง้คา่ประเภทเรือ่งทีป่ระวตัใินรายละเอยีดสว่นบุคคล 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายงาน โปรดดูที ่การวเิคราะห์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในหวัขอ้ เกีย่วกบัการแสดงผลเรคคอรด์ในการวเิคราะห ์

สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมดตามบทบาท 

 

ใชร้ายการสาํหรบัเลอืกนี้เพือ่ระบุวา่คุณตอ้งการใหก้ารวเิคราะหใ์ชก้ารตัง้คา่ สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมด โดยองิตามประเภทเรคคอรด์ 
ตามทีร่ะบุบนเพจ การเขา้ใชป้ระเภทเรคคอรด์ ภายในวซิารด์การจดัการบทบาท ถา้เปิดใชง้านการตัง้คา่ 
สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมดตามบทบาท ผา่นทางโปรไฟลบ์รษิทัหรอืโปรไฟลผ์ูใ้ชข้องคณุ และถา้มกีารเลอืกการตัง้คา่การแสดงขอ้มลู 
สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมด โดยผูดู้แลระบบของคณุสาํหรบับทบาทผูใ้ชข้องคณุในประเภทเรคคอรด์ทีร่ะบุ 
คณุจะสามารถดูเรคคอรด์ทัง้หมดของประเภทเรคคอรด์นัน้ในการวเิคราะห์ 

โปรดดูที ่เกีย่วกบัการตัง้คา่สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมดตามบทบาท สาํหรบัคาํแนะนําเกีย่วกบัเวลาและวธิเีปิดใชก้ารตัง้คา่ 
สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมดตามบทบาท 

หากไมไ่ดเ้ปิดใชก้ารตัง้คา่ สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมดตามบทบาท 
การวเิคราะหจ์ะใชก้ารแสดงขอ้มลูทีต่ัง้คา่ไวใ้นฟิลด์ประเภทเรือ่งทีร่ายงานและ ประเภทเรือ่งในประวตั ิ

 

 
 

การกาํหนดการตัง้ค่าการติดต่อ 
ตารางต่อไปนี้อธบิายวธิตีัง้คา่สว่นการตัง้คา่การตดิต่อในเพจโปรไฟลบ์รษิทัใน Oracle CRM On Demand  

หมายเหตุ: ฟิลด์เพิม่เตมิบางฟิลด์อาจปรากฏขึน้หากบรษิทัของคุณเปิดใชค้ณุสมบตับิางคุณสมบตั ิ

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

สรปุอตัโนมตั ิ หากคุณเลอืกการตัง้ค่านี้ Oracle CRM On Demand 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

จะสรปุกจิกรรมการตดิตอ่โดยอตัโนมตัเิมือ่สิน้สดุการโทรหรอืการตดิต่อทางอเีมล์ หรอืเมือ่เอเจนต์ระบุวอยซเ์มลใ์หม่ 
เอเจนต์จะไมเ่หน็ฟอร์มการสรปุขอ้มลู สถานะกจิกรรมไดร้บัการกาํหนดโดยอตัโนมตัเิป็น เสรจ็สมบูรณ์ 
และรหสัการแกป้ญัหาไดร้บัการกาํหนดเป็น สรปุอตัโนมตั ิ

หมายเหตุ:  การตัง้คา่นี้จะไม่นํามาใชห้ากเอเจนต์คลกิปุ่ม สรปุ ดว้ยตนเองในเพจรายละเอยีดกจิกรรมการตดิต่อ เชน่ 
หลงัจากฟงัวอยซเ์มลแ์ลว้ เอเจนต์สามารถคลกิปุ่ม สรปุ ในเพจรายละเอยีดกจิกรรมวอยซเ์มล์ เพือ่แสดงฟอรม์การสรปุขอ้มลู 
และสรปุขอ้มลูกจิกรรม 

สง่อเีมลเ์มือ่มกีารอปัเดตโปรไฟลผ์ูใ้ช ้

 

การตัง้คา่นี้จะกาํหนดวา่ผูใ้ช ้Oracle CRM On Demand จะไดร้บัอเลติทางอเีมลห์ลงัจากมกีารอปัเดตอเีมล,์ ID ผูใ้ช ้
หรอืตวัระบุภายนอกสาํหรบัฟิลด์ไซน์ออนครัง้เดยีว โดยสามารถใชค้า่ต่อไปนี้ได:้  

 ผูใ้ช้ทัง้หมด อเีมลจ์ะถูกสง่ไปยงัผูใ้ช ้Oracle CRM On Demand ทัง้หมด การตัง้คา่นี้เป็นคา่ดฟีอลต์ 
และเป็นการตัง้คา่ทีแ่นะนํา 

 ผูใ้ช้ท่ีใช้งานทัง้หมด อเีมลจ์ะถูกสง่ไปยงัผูใ้ช ้Oracle CRM On Demand ทีใ่ชง้านทัง้หมดเทา่นัน้ 

 ไมมี่ผูใ้ช้  จะไมม่กีารสง่อเีมลไ์ปยงัผูใ้ช ้Oracle CRM On Demand แต่อยา่งใด 
ขอแนะนําใหใ้ชก้ารตัง้คา่นี้เฉพาะในสภาพแวดลอ้มทีไ่มใ่ช่การใชง้านจรงิเทา่นัน้ 

 

 
 

การกาํหนดการตัง้ค่าโปรไฟลบ์ริษทัเพ่ิมเติม 
ตารางต่อไปนี้อธบิายวธิตีัง้คา่สว่นขอ้มลูเพิม่เตมิในเพจโปรไฟลบ์รษิทัใน Oracle CRM On Demand  

หมายเหตุ: ฟิลด์เพิม่เตมิบางฟิลด์อาจปรากฏขึน้หากบรษิทัของคุณเปิดใชค้ณุสมบตับิางคุณสมบตั ิ

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ผูใ้ชท้ีม่ใีบอนุญาต ผูใ้ชท้ีใ่ชง้าน ผูใ้ชท้ีไ่มใ่ชง้าน ตวัเลขเหลา่นี้เป็นแบบอ่านอย่างเดยีว โดยจะแสดงจํานวนผูใ้ชท้ีม่ใีบอนุญาตของคณุพรอ้มกบัสถานะผูใ้ชใ้นปจัจุบนั 

 
 

การกาํหนดการตัง้ค่ากลไกกาํหนดพิกดัทางภมิูศาสตร ์
ตารางต่อไปนี้อธบิายวธิตีัง้คา่สว่นกลไกกาํหนดพกิดัทางภูมศิาสตรใ์นเพจโปรไฟลบ์รษิทัใน Oracle CRM On Demand  

หมายเหตุ: ฟิลด์เพิม่เตมิบางฟิลด์อาจปรากฏขึน้หากบรษิทัของคุณเปิดใชค้ณุสมบตับิางคุณสมบตั ิ

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

เปิดใชก้ลไกกาํหนดพกิดัทางภูมศิาสตร ์ การตัง้คา่นี้ทาํให ้Oracle CRM On Demand 
สามารถใชข้อ้มลูในเรคคอรด์ทีอ่ยู่เพือ่คน้หาคา่ละตจิูดและลองจจิูดทีส่มัพนัธ์กนัสาํหรบัทีอ่ยู่โดยใช ้Oracle Spatial ได ้หาก 
Oracle CRM On Demand ประสบความสาํเรจ็ในการคน้หาละตจิูดและลองจจิูด 
กจ็ะป็อปปเูลทฟิลด์ละตจิูดและลองจจิูดในเรคคอร์ดทีอ่ยู่ดว้ยคา่เหลา่นี้ การตัง้คา่นี้จะไมถู่กเลอืกไวต้ามคา่ดฟีอลต ์

หมายเหตุ: ฟิลด์นี้เป็นแบบอ่านอย่างเดยีว โปรดตดิต่อ Oracle CRM On Demand Customer Care 
หากคุณตอ้งการเปลีย่นแปลงการตัง้คา่นี้ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการกาํหนดพกิดัทางภูมศิาสตร์ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการกาํหนดพกิดัทางภูมศิาสตรจ์ากขอ้มลูทีอ่ยู่ 
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การตรวจสอบสถานะใบอนุญาตและผูใ้ช้ท่ีใช้งาน 
คณุสามารถตรวจสอบสถานะใบอนุญาต และเปรยีบเทยีบกบัจํานวนผูใ้ชท้ีใ่ชง้าน ผูใ้ชท้ีใ่ชง้านจะต้องมใีบอนุญาตทกุคน (ผูใ้ชท้ีใ่ชง้าน หมายถงึผูใ้ชท้ีส่ามารถเขา้ใชแ้อปพลเิคชนั) 

จํานวนของใบอนุญาตยงัเป็นตวักาํหนดปรมิาณของขอ้มลูทีแ่อปพลเิคชนัสามารถจดัเกบ็ไวไ้ดส้าํหรบับรษิทัของคุณ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิการตามขัน้ตอนนี้ บทบาทของคุณตอ้งมสีทิธิ ์จดัการบรษิทั 

ในการตรวจสอบสถานะใบอนุญาตของคณุ และผูใ้ช้ทีใ่ช้และไมไ่ด้ใช้งาน 

1 ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ 

2 ในสว่นการจดัการบรษิทั คลกิทีล่งิค ์การจดัการบรษิทั 

3 ในสว่นโปรไฟลบ์รษิทั คลกิทีล่งิค ์โปรไฟลบ์รษิทั 

4 ในสว่น ขอ้มลูเพิม่เตมิ ในเพจโปรไฟลบ์รษิทั ตรวจสอบจํานวนของผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัอนุญาต ผูใ้ชท้ีใ่ชง้าน และไมไ่ดใ้ชง้าน  

 หากคุณมผีูใ้ชท้ีใ่ชง้านซึง่ไมจ่ําเป็นตอ้งเขา้ใชแ้อปพลเิคชนัอกีต่อไป คณุสามารถทาํใหใ้บอนุญาตวา่งเพิม่ข ึน้โดยการยกเลกิผูใ้ชเ้หลา่นัน้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการยกเลกิใบอนุญาต 
โปรดดูที ่การยกเลกิผูใ้ช ้(โปรดดูที ่"การเลกิใชง้านผูใ้ช"้ ในหน้า 247)  

 หากคุณตอ้งการสัง่ซือ้ใบอนุญาตเพิม่เตมิ โปรดตดิต่อพนกังานขายของ Oracle CRM On Demand 
 

เก่ียวกบันโยบายการไซน์อินและรหสัผา่น 
Oracle CRM On Demand ใหก้ารรกัษาความปลอดภยัระดบัสงูสดุแกบ่รษิทัของคุณ เงือ่นไขดา้นความปลอดภยัต่างๆ 
ไดถู้กสรา้งขึน้ภายในโปรแกรมเพือ่ใหแ้น่ใจวา่เฉพาะผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัสทิธิเ์ทา่นัน้จะสามารถเขา้ใชข้อ้มลูของคณุได ้ 

นอกจากนี้ คณุยงัสามารถบงัคบัใชน้โยบายการไซน์อนิ รหสัผา่น และการตรวจสอบพสิจูน์เพือ่เพิม่ระดบัการรกัษาความปลอดภยัภายในบรษิทัของคณุ ตวัอย่างเชน่ 
คณุสามารถตัง้ไทมเ์อาต์ของการไซน์อนิเป็น 15 นาท ีเพือ่การปฏบิตัติามนโยบายการรกัษาความปลอดภยัขององคก์รทีด่ขี ึน้ และหากผูใ้ชข้องคณุคนใดลมืรหสัผา่น กส็ามารถรบัรหสัผา่นใหมไ่ดง้า่ยๆ 
เพยีงตอบคาํถามเพือ่การตรวจสอบทีต่ัง้ไว ้คณุสามารถระบุจํานวนชัว่โมงทีจ่ะใชเ้ซสชนัทีใ่ชง้านจะยงัคงอยู่ เพือ่เป็นการเพิม่มาตรการรกัษาความปลอดภยั ตวัอย่างเชน่ 
คณุสามารถตัง้คา่ใหเ้ซสชนัการลอ็กอนิทีใ่ชง้านของผูใ้ชอ้ยู่ไดห้นึง่ชัว่โมง เมือ่ถงึชว่งเวลาทีจ่ํากดัของเซสชนัทีใ่ชง้าน และผูใ้ชพ้ยายามทีจ่ะดําเนินการภายใน Oracle CRM On Demand 
ผูใ้ชจ้ะถูกบงัคบัใหป้้อนขอ้มลูรบัรองการลอ็กอนิก่อน จงึจะสามารถดําเนนิการเซสชนัต่อได ้

ข้อควรพิจารณาด้านความปลอดภยั 
กอ่นทีค่ณุจะตัง้คา่การควบคุมการไซน์อนิและรหสัผา่น คณุจะตอ้งพจิารณาความจําเป็นในการรกัษาความปลอดภยัของคณุอย่างรอบคอบ คาํถามบางสว่นทีค่ณุควรตอ้งตอบไดแ้ก:่   

 ID ผูใ้ชป้ระเภทใดทีค่ณุตอ้งการใช ้  

 คณุตอ้งการใชร้หสัผา่นชัว่คราวทีร่ะบบสรา้งขึน้ใหก้บัผูใ้ช ้ใชไ้ดน้านเพยีงใด 

 จํานวนครัง้สงูสดุในการพยายามไซน์อนิทีอ่นุญาตใหผู้ใ้ชก้ระทาํไดก้อ่นผูใ้ชจ้ะถูกลอ็คออกจากแอปพลเิคชนัเป็นเทา่ใด   

 ระยะเวลาการลอ็คเอาต์การไซน์อนิเป็นเท่าใด คณุตอ้งการใหผู้ใ้ชเ้ปลีย่นรหสัผา่นบ่อยเพยีงใด 

 รหสัผา่นใหมจ่ะตอ้งแตกต่างจากรหสัผา่นเดมิหรอืไม ่ 

 ความยาวตํ่าสดุของรหสัผา่นเป็นเทา่ใด 

 ผูใ้ชจ้ะตอ้งตอบคาํถามสาํหรบัการรกัษาความปลอดภยัถูกตอ้งกีข่อ้เพือ่ทีจ่ะสามารถรเีซต็รหสัผา่นในกรณีทีล่มืรหสัผา่น 

 จะตอ้งตอบคาํถามสาํหรบัการรกัษาความปลอดภยัอย่างถูกตอ้งกีข่อ้กอ่นทีแ่อปพลเิคชนัจะรเีซต็รหสัผา่นของผูใ้ชโ้ดยอตัโนมตั ิ  
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 คณุตอ้งการจะอนุญาตใหผู้ใ้ชเ้ปลีย่น ID ผูใ้ชห้รอืทีอ่ยู่อเีมลข์องผูใ้ชไ้ดห้รอืไม ่

 คณุตอ้งการใหเ้ซสชนัทีใ่ชง้านของผูใ้ชค้งอยู่นานเทา่ใด 

เมือ่คณุไดก้าํหนดนโยบายการไซน์อนิและรหสัผา่นของคณุ คณุสามารถใชน้โยบายนัน้ในเพจการจดัการบรษิทั ในแอปพลเิคชนัได้ 

การเปล่ียนแปลงการตัง้ค่ารหสัผา่น 
ถา้คณุเปลีย่นแปลงการตัง้คา่รหสัผา่น ระบบจะไม่บงัคบัใชก้ารเปลีย่นแปลงนัน้จนกวา่รหสัผา่นเดมิจะหมดอาย ุเชน่ ถา้คณุเปลีย่นความยาวตํ่าสดุของรหสัผา่นจากเจด็ตวัอกัษรเป็น 10 
และผูใ้ชม้รีหสัผา่นเจด็ตวัอกัษรอยู่แลว้ ผูใ้ชจ้ะสามารถใชร้หสัผา่นเจด็ตวัอกัษรต่อไปจนกวา่รหสัผา่นนัน้จะหมดอาย ุเมือ่รหสัผา่นหมดอาย ุผูใ้ชจ้ะตอ้งสรา้งรหสัผา่นใหมท่ีม่คีวามยาวอย่างน้อย 10 
ตวัอกัษร  

วธิทีีด่ที ีส่ดุคอืการกาํหนดนโยบายภายในและเลอืกการตัง้คา่ต่างๆ กอ่นจะเพิม่ผูใ้ชใ้หมเ่ขา้มายงัระบบ อย่างไรกต็าม หากคณุตอ้งการเปลีย่นแปลงนโยบายการรกัษาความปลอดภยัของคณุโดยทนัท ี
คณุสามารถรเีซต็รหสัผา่นผูใ้ชท้ัง้หมดได ้การดําเนนิการนี้จะสง่อเีมลไ์ปยงัผูใ้ชท้กุคนในบรษิทัของคณุและใหร้หสัผา่นชัว่คราวใหมแ่กผู่ใ้ช ้คณุจะตอ้งมสีทิธิร์เีซต็รหสัผา่นเพือ่ดําเนนิการนี้   

จะเกิดอะไรขึน้เม่ือผูใ้ช้ลืมรหสัผา่น 
ผูใ้ชท้ีม่สีทิธิ ์รเีซต็รหสัผา่นสว่นบุคคล ในบทบาทสามารถสง่คาํขอเพือ่รเีซต็รหสัผา่นไดใ้นกรณทีีล่มืรหสัผา่น โดยสามารถใชล้งิค์ เขา้ใชบ้ญัชขีองคณุไมไ่ด?้ ในเพจไซน์อนิของ Oracle CRM On 
Demand คณุตอ้งกาํหนดจํานวนขัน้ตํ่าของคาํถามและคาํตอบสาํหรบัการรกัษาความปลอดภยัทีผู่ใ้ชต้อ้งระบุเพือ่รเีซต็รหสัผา่น เมือ่ตัง้คา่คุณสมบตันิี้แลว้ ผูใ้ชจ้ะสามารถรเีซต็รหสัผา่น Oracle 
CRM On Demand ไดเ้องโดยไมต่อ้งขอความชว่ยเหลอืจากผูดู้แลระบบของบรษิทั 
 

การกาํหนดการควบคมุรหสัผา่นของบริษทัของคณุ 
คณุสามารถกาํหนดนโยบายรหสัผา่นสาํหรบั Oracle CRM On Demand ได ้เชน่ 
คณุสามารถตัง้คา่นโยบายรหสัผา่นใหส้อดคลอ้งกบัโปรโตคอลซึง่เกีย่วกบัความยาวของรหสัผา่นและความถีท่ ีร่หสัผา่นจะหมดอายุของบรษิทัของคณุได ้

ในการกาํหนดการควบคมุรหสัผ่านบริษทัของคณุ 

1 ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ 

2 ในสว่นการจดัการบรษิทั คลกิทีล่งิค ์การจดัการบรษิทั 

3 ในสว่นโปรไฟลบ์รษิทั ใหค้ลกิลงิคก์ารควบคมุการไซน์อนิและรหสัผา่น 

4 ทีเ่พจการควบคมุการไซน์อนิและรหสัผา่นของบรษิทั ใหใ้สข่อ้มลูแลว้บนัทกึการตัง้คา่ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายการตัง้คา่ต่างๆ 

หมายเหตุ: ในการรเีซต็รหสัผา่น ผูใ้ชต้อ้งมสีทิธิ ์รเีซต็รหสัผา่นสว่นบุคคล ในบทบาทผูใ้ชข้องตนเอง ในการรเีซต็รหสัผา่นจากลงิค ์เขา้ใชบ้ญัชขีองคณุไมไ่ด้? ในเพจไซน์อนิของ 
Oracle CRM On Demand ผูใ้ชต้อ้งมคีาํถามสาํหรบัการรกัษาความปลอดภยัและคาํตอบทีก่าํหนดคา่ไวใ้นระบบ 

การตัง้ค่า ค่าท่ีเป็นไปได้ การใช้ 

ข้อมูลนโยบายการไซน์อิน 

ID ไซน์อนิของบรษิทั กลอ่งขอ้ความ คอื ID ทีไ่ม่ซํ้ากนัของบรษิทัของคุณ 
เมือ่จดัทาํผูใ้ชใ้หม ่ID นี้จะเป็นสว่นแรกของ ID 
ไซน์อนิของผูใ้ช ้(ID ไซน์อนิของบรษิทั) 
สาํหรบัผูใ้ชน้ัน้ 
เมือ่ผูใ้ชใ้หมถู่กจดัทาํขึน้และดฟีอลต์ประเภท ID 
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ผูใ้ชค้อื ID ไซน์อนิของบรษิทั 
ดงันัน้สว่นโดเมนบรษิทัของ ID 
ผูใ้ชจ้ะถูกป็อปปเูลทขึน้ลว่งหน้าดว้ยคา่นี้ 
นอกจากนี้ยงัสามารถเขา้ใชก้ารตัง้คา่นี้ไดจ้ากเพจโปรไฟ

ลบ์รษิทั ไดอ้กีดว้ย 

จํานวนครัง้สงูสดุในการพยายามใชร้หสัผา่นปจัจุบนั ตวัเลขระหวา่ง 1 ถงึ 3 จํานวนครัง้ทีผู่ใ้ชส้ามารถพยายามป้อนรหสัผา่นปจัจุบนั

ได ้หากผูใ้ชป้้อนรหสัผา่นปจัจบุนัทีห่น้าจอลอ็กอนิ 
เมือ่ถงึจํานวนครัง้ทีก่าํหนด ผูใ้ชจ้ะถูกลอ็กเอาต์จาก 
Oracle CRM On Demand คา่ในฟิลด ์
ระยะเวลาการลอ็กเอาต์การไซน์อนิ 
จะกาํหนดจํานวนครัง้ทีอ่นุญาต อย่างไรกต็าม 
หากผูใ้ชป้้อนรหสัผา่นปจัจุบนัจากภายใน Oracle 
CRM On Demand 
หรอืหากผูใ้ชท้าํการอปัเดตรหสัผา่น 
และหากครบจํานวนครัง้สงูสดุในการพยายามใชร้หสัผา่

นปจัจบุนั เซสชนัของผูใ้ชจ้ะถูกยกเลกิ 
ผูใ้ชจ้ะไมถู่กลอ็กเอาต์จาก Oracle CRM On 
Demand 
และจาํนวนครัง้สงูสดุในการพยายามใชร้หสัผา่นปจัจุบนั

จะยงัเหลอือยู่ทีห่น้าจอลอ็กอนิกอ่นที ่Oracle 
CRM On Demand 
จะนําคา่ทีก่าํหนดไวใ้นฟิลด์ 
ระยะเวลาการลอ็กเอาต์การไซน์อนิ ไปใช ้

คา่ดฟีอลต์สาํหรบัลกูคา้เดมิและลูกคา้ใหม่คอื 3 

ระยะเวลาการลอ็กเอาต์การไซน์อนิ 15, 30, 60 นาท ีหรอืตลอดไป ระยะเวลาทีบ่ญัชผีูใ้ชถู้กลอ็ค  

ระยะเวลาของเซสชนัสงูสดุ (ชัว่โมง) 0-9999 ชัว่โมง ระยะเวลาทีเ่ซสชนัทีใ่ชง้านของผูใ้ชย้งัคงอยู่กอ่นทีผู่ใ้ชจ้

ะตอ้งป้อนขอ้มลูรบัรองการลอ็กอนิอกีครัง้ 
ฟิลด์นี้จะยอมรบัจาํนวนเตม็บวกตัง้แต่ศนูย์ (0) 
จนถงึ 9999 

ในการดูคา่ดฟีอลต์ของคณุสาํหรบัการตัง้คา่นี้ 
ใหไ้ปทีเ่พจนโยบายการไซน์อนิและรหสัผา่นในการจดักา

รบรษิทั  

เมือ่ใช ้Oracle CRM On Demand 
คณุตอ้งป้อนขอ้มลูรบัรองการลอ็กอนิของคณุอกีครัง้เมือ่

ถงึชว่งเวลาสงูสดุของเซสชนัทีใ่ชง้าน 

เมือ่ใชบ้รกิารทางเวบ็และหมดเวลาเซสชนัทีใ่ชง้าน 
ไคลเอนตบ์รกิารทางเวบ็จะตอ้งตรวจสอบอกีครัง้เพือ่ใช้

บรกิารทางเวบ็ต่อไป  

ข้อมูลควบคมุรหสัผา่น 

รหสัผา่นผูใ้ชห้มดอายุภายใน 30 วนั, 60 วนั, 90 วนั, 180 วนั, หนึง่ปี, 
ไมม่กีารหมดอายุ 

ระยะเวลารหสัผา่นของผูใ้ชย้งัใชไ้ด ้
หลงัพน้ช่วงเวลานี้แลว้ ผูใ้ชจ้ะตอ้งเปลีย่นรหสัผา่น 

หมายเหตุ: หากการตัง้คา่ 
รหสัผา่นผูใ้ชห้มดอายุภายใน 
สาํหรบับทบาทผูใ้ชข้องคุณไมถู่กกาํหนด 
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การตัง้คา่ของบรษิทัจะถูกใชแ้ทน 

การเตอืนจํานวนวนักอ่นทีร่หสัผา่นจะหมดอายุ คา่นี้สามารถเป็นวา่งเปลา่ 
หรอืสามารถเป็นตวัเลขทีม่คีา่มากกวา่ 0 
และน้อยกวา่จํานวนวนัทีร่ะบุโดยตวัเลอืกทีเ่ลอืกไวใ้นฟิลด์ร

หสัผา่นผูใ้ชห้มดอายุภายใน 
หากคุณเลอืกตวัเลอืกหนึง่ปีในฟิลด์รหสัผา่นผูใ้ชห้มดอายุภา

ยใน 
จะทาํใหค้า่ทีคุ่ณป้อนในฟิลด์การเตอืนจํานวนวนัก่อนทีร่หสั

ผา่นจะหมดอายุสามารถเป็นตวัเลขระหวา่ง 1 ถงึ 364 
หรอืคณุสามารถปลอ่ยฟิลด์ไวใ้หเ้ป็นวา่งเปลา่ได ้ 

การตัง้คา่นี้แสดงจํานวนวนัที ่Oracle CRM 
On Demand 
จะสง่อเีมลแ์จง้ผูใ้ชก้อ่นทีร่หสัผา่นของผูใ้ชจ้ะหมดอาย ุ
เราขอแนะนําใหค้ณุป้อนคา่ไมต่ํ่ากวา่ 2 
และคุณอาจตอ้งการระบุจํานวนวนัทีม่ากกวา่นี้เพือ่ใหผู้ใ้

ชม้เีวลาทีเ่พยีงพอในการอปัเดตรหสัผา่น 
ถา้คณุไมป้่อนคา่ในฟิลด์นี้ ระบบจะไมส่ง่อเีมลแ์จ้งผูใ้ช ้   

หมายเหตุ: 
หากคุณเลอืกตวัเลอืกไมม่กีารหมดอายุในฟิลด์รหสัผา่น

ผูใ้ชห้มดอายุภายใน 
จะทาํใหฟิ้ลด์การเตอืนจํานวนวนักอ่นทีร่หสัผา่นจะหมด

อายุเป็นแบบอ่านอย่างเดยีว 

ความยาวตํ่าสดุของรหสัผา่น ตวัเลขระหวา่ง 6 ถงึ 10 จํานวนตวัอกัษรตํ่าสดุทีส่ามารถใชเ้ป็นรหสัผา่น 

จํานวนครัง้สงูสดุของการเปลีย่นรหสัผา่น ตวัเลขระหวา่ง 1 ถงึ 20 จํานวนครัง้สงูสดุทีส่ามารถเปลีย่นรหสัผา่นของผูใ้ชร้าย

หนึง่ไดต้ามทีร่ะบุในการตัง้คา่วนิโดวข์ดีจํากดัการเปลีย่น

รหสัผา่น ถา้ผูใ้ชพ้ยายามเปลีย่นรหสัผา่นเกนิกวา่ทีร่ะบุ 
จะไมอ่นุญาตใหเ้ปลีย่น 

หมายเหตุ:  Oracle CRM On 
Demand จะไมใ่ชน้โยบายรหสัผา่นนี้ 
หากผูใ้ชข้องคณุตรวจสอบโดยใช ้ID 
ไซน์ออนครัง้เดยีว 

วนิโดวข์ดีจํากดัการเปลีย่นรหสัผา่น จํานวนวนั (จาก 1 ถงึ 7) ชว่งเวลาทีก่ารตัง้คา่จาํนวนครัง้สงูสดุของการเปลีย่นรหั

สผา่น มผีลบงัคบัใช ้

ระดบัความซบัซอ้นของรหสัผา่น 3 หรอื 4 จํานวนของคลาสตวัอกัษรทีใ่ชใ้นรหสัผา่นผูใ้ชม้สี ีช่นดิดงั

นี้: 

 ตวัอกัษรตวัพมิพใ์หญ่ (A...Z)  

 ตวัอกัษรตวัพมิพเ์ลก็ (a...z)  

 ตวัเลข (0, 1, 2...9)  

 ตวัอกัษรทีไ่มใ่ชอ่กัขระและตวัเลข 
(!,$,#,%)   
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บงัคบัใชน้โยบายรหสัผา่นในการลอ็กออน ชอ่งทาํเครือ่งหมาย  หากเลอืกชอ่งทําเครือ่งหมายนี้ 
จะมกีารใชง้านการตรวจสอบนโยบายรหสัผา่นเมือ่ผูใ้ชไ้

ซน์อนิเขา้สู ่Oracle CRM On 
Demand 
การตรวจสอบนโยบายนี้จะชว่ยใหม้ัน่ใจวา่รหสัผา่นของ

ผูใ้ชน้ัน้เป็นไปตามการตัง้คา่ความยาวตํ่าสดุของรหสัผา่

นและระดบัความซบัซอ้นของรหสัผา่นใน Oracle 
CRM On Demand  

 

จํานวนรหสัผา่นลา่สดุทีผู่ใ้ชไ้มส่ามารถนํามาใชซ้ํ้า ตวัเลขระหวา่ง 0 ถงึ 10 จํานวนครัง้ของรหสัผา่นทีใ่ชง้านกอ่นหน้านี้ซึง่ผูใ้ชไ้มส่า

มารถนํากลบัมาใชใ้หม่ไดใ้น Oracle CRM 
On Demand  

คา่ดฟีอลต์สาํหรบับรษิทัใหมค่อื 3 
คา่ดฟีอลต์สาํหรบับรษิทัทีม่อียู่เดมิคอื 1 หรอื 0 
หากเป็นไปตามเงือ่นไขต่อไปนี้: 

 มกีารเลอืกการตัง้คา่ 
รหสัผา่นใหมข่องคณุตอ้งต่างจากรหสัผา่นเดมิ 

 ยกเลกิการเลอืกการตัง้คา่ 
จํานวนรหสัผา่นลา่สดุทีผู่ใ้ชไ้มส่ามารถนํามาใช้

ซํ้า  

ข้อมูลการตรวจสอบพิสูจน์ 

จํานวนคาํถามสาํหรบัการรกัษาความปลอดภยัทีเ่สรจ็สมบูรณ์ ตวัเลขระหวา่ง 0 ถงึ 8 การตัง้คา่นี้จะกาํหนดจํานวนคาํถามและคาํตอบสาํหรบัก

ารรกัษาความปลอดภยัทีผู่ใ้ชต้อ้งตัง้คา่ 
คาํถามและคาํตอบของผูใ้ชจ้ะถูกจดัเกบ็เพือ่ใชง้านในอน

าคต  

หมายเหตุ: 
ผูใ้ชต้ัง้คา่คาํถามสาํหรบัการรกัษาความปลอดภยัเมือ่ไซ

น์อนิเขา้สู ่Oracle CRM On Demand 
เป็นครัง้แรก 
ผูใ้ชย้งัสามารถเปลีย่นแปลงคาํถามสาํหรบัการรกัษาควา

มปลอดภยัไดต้ลอดเวลา สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ 
โปรดดูที ่
การตัง้คา่คาํถามสาํหรบัการรกัษาความปลอดภยั 

เมือ่ผูใ้ชร้เีซต็รหสัผา่นจากลงิค์ 
เขา้ใชบ้ญัชขีองคณุไมไ่ด?้ ในเพจไซน์อนิของ 
Oracle CRM On Demand 
ผูใ้ชต้อ้งตอบคาํถามสาํหรบัการรกัษาความปลอดภยัจํา

นวนหนึง่ทีไ่ดต้ัง้คา่ไว ้

หมายเหตุ: หากผูใ้ชล้มืรหสัผา่นเมือ่ตัง้คา่นี้เป็นศนูย์ 
(0) ผูใ้ชต้อ้งขอใหผู้ดู้แลระบบรเีซต็รหสัผา่น 

คณุสามารถระบุวา่ผูใ้ชต้อ้งตัง้คา่จํานวนคาํถามมากกวา่

จํานวนทีต่อ้งตอบขณะรเีซต็รหสัผา่น 
ระบบจะสุม่เลอืกคาํถามทีผู่ใ้ชต้ัง้คา่ไวแ้ละแสดงเพือ่ตรว

จสอบผูใ้ชข้ณะรเีซต็รหสัผา่น 
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จํานวนคาํถามสาํหรบัการรกัษาความปลอดภยัทีต่อ้งตอบ ตวัเลขระหวา่ง 0 ถงึ 8 การตัง้คา่นี้จะกาํหนดจํานวนคาํถามสาํหรบัการรกัษาคว

ามปลอดภยัทีผู่ใ้ชต้อ้งตอบเมือ่รเีซต็รหสัผา่นจากลงิค์ 
เขา้ใชบ้ญัชขีองคณุไมไ่ด?้ ในเพจไซน์อนิของ 
Oracle CRM On Demand 
เมือ่ผูใ้ชส้ง่คาํขอเพือ่รเีซต็รหสัผา่น จากนัน้ไมน่าน 
ผูใ้ชจ้ะไดร้บัอเีมลซ์ึง่มลีงิคไ์ปยงัเพจชัว่คราว  

ในเพจชัว่คราว 
ผูใ้ชต้อ้งตอบคาํถามสาํหรบัรกัษาความปลอดภยัจํานวน

หนึง่ทีร่ะบุในการตัง้คา่นี้กอ่นทีร่หสัผา่นจะไดร้บัการรเีซ็

ต 

คา่ในฟิลด์นี้ตอ้งน้อยกวา่หรอืเทา่กบัคา่ในฟิลด์จํานวนคาํ

ถามสาํหรบัการรกัษาความปลอดภยัทีเ่สรจ็สมบูรณ์ 
เพราะผูใ้ชไ้มส่ามารถตอบคาํถามมากกวา่ทีไ่ดต้ัง้คา่ไวไ้

ด ้

จํานวนวนัทีก่ารไซน์อนิชัว่คราวมผีล จํานวนวนั (1 ถงึ 14) การตัง้คา่นี้กาํหนดจํานวนวนัทีร่หสัผา่นการไซน์อนิชัว่ค

ราวจะใชไ้ด ้
โดยปกตจิะมกีารสง่อเีมล์ทีม่ขีอ้มลูการไซน์อนิชัว่คราวเมื่

อมกีารเพิม่ผูใ้ชใ้หม่ 
หรอืเมือ่ผูดู้แลระบบของบรษิทัหรอืฝา่ยบรกิารลกูคา้รเีซ็

ตรหสัผา่นของผูใ้ช ้

จํานวนครัง้ของความพยายามไซน์อนิรหสัผา่นชัว่คราว จํานวนครัง้ของความพยายาม (1 ถงึ 14) จํานวนครัง้ของความพยายามไซน์อนิทัง้หมดทีอ่นุญาตใ

หก้ระทาํไดโ้ดยใชร้หสัผา่นการไซน์อนิชัว่คราว 
ถา้เกนิคา่นี้ 
ขอ้มลูการไซน์อนิชัว่คราวของผูใ้ชจ้ะใชไ้มไ่ด ้
และผูใ้ชจ้ะตอ้งรเีซต็รหสัผา่นอกีครัง้ 

ข้อมูลเพ่ิมเติม 

ผูใ้ชส้ามารถเปลีย่น ID ผูใ้ชไ้ด ้ ชอ่งทาํเครือ่งหมาย หากเลอืกชอ่งทําเครือ่งหมายนี้ 
ผูใ้ชท้ีแ่กไ้ขโปรไฟลผ์ูใ้ชข้องตนจะสามารถเปลีย่น ID 
ผูใ้ชไ้ด ้ถา้ไมใ่ชง้านคุณสมบตันิี้ 
เฉพาะผูดู้แลระบบของบรษิทัเทา่นัน้ทีจ่ะสามารถเปลีย่น 
ID ผูใ้ชไ้ด ้

ผูใ้ชส้ามารถเปลีย่นทีอ่ยู่อเีมลไ์ด ้ ชอ่งทาํเครือ่งหมาย  ถา้มกีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ 
ผูใ้ชท้ีแ่กไ้ขโปรไฟลผ์ูใ้ชข้องตนจะสามารถเปลีย่นทีอ่ยู่อเี

มลข์องตนได ้ถา้ไมไ่ดใ้ชง้านคณุสมบตันิี้ 
เฉพาะผูดู้แลระบบของบรษิทัเทา่นัน้ทีจ่ะสามารถเปลีย่น

ทีอ่ยู่อเีมลไ์ด ้
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ตวัเลอืกเซสชนัทีใ่ชพ้รอ้มกนั อนุญาตโดยมกีารแจง้ อนุญาตโดยไมม่กีารแจง้ 
และป้องกนัและยกเลกิทีม่อียู่ 

การตัง้คา่นี้จะอนุญาตใหค้ณุจดัการวธิทีี ่Oracle 
CRM On Demand 
จะรบัมอืกบัเซสชนัทีใ่ชพ้รอ้มกนัในขณะทีใ่ชข้อ้มลูรบัรอ

งการลอ็กอนิของคณุ 

ตวัเลอืก อนุญาตโดยมกีารแจง้ 
จะอนุญาตใหค้ณุเริม่การใชง้านเซสชนัทีใ่ชพ้รอ้มกนั 
อย่างไรกต็าม Oracle CRM On 
Demand 
จะแจง้คณุวา่มเีซสชนัอืน่กาํลงัดําเนินการอยู่โดยใชร้ายล

ะเอยีดบญัชเีดยีวกนั และ Oracle CRM On 
Demand จะแจง้ผูใ้ชใ้นเซสชนัอืน่นัน้ดว้ย  

ตวัเลอืก อนุญาตโดยไมม่กีารแจง้ 
จะอนุญาตใหค้ณุเริม่การใชง้านเซสชนัทีใ่ชพ้รอ้มกนั 
อย่างไรกต็าม Oracle CRM On 
Demand 
จะไมแ่จง้ผูใ้ชค้นใดเลยวา่มเีซสชนัอืน่กาํลงัดําเนนิการอ

ยู่  

ตวัเลอืก ป้องกนัและยกเลกิทีม่อียู่ 
จะปิดเซสชนัแรกและเซสชนัทีม่อียู่ 
โดยเหลอืเซสชนัทีส่องและเซสชนัใหมใ่หด้ําเนนิการต่อ 
ผูใ้ชข้องทัง้สองเซสชนัจะไดร้บัการแจง้การดําเนนิการนี้  

 
 

เก่ียวกบัการป้องกนั Cross-Site Request Forgery 
ในการป้องกนั Cross-Site Request Forgery ผูใ้ชท้ีจ่ดัทาํโคด้ทีก่าํหนดเองทีม่คีาํขอ HTTP POST (รวมถงึคาํขอ Asynchronous Java Script และ XML 
(AJAX)) ซึง่พยายามอปัเดต จดัทาํ หรอืลบขอ้มลูใน Oracle CRM On Demand ตอ้งมโีทเคน็รกัษาความปลอดภยั เป็นพารามเิตอรท์ีซ่อ่นอยู่ในรหสั 
หากโคด้ทีก่าํหนดเองไมม่โีทเคน็รกัษาความปลอดภยั หรอืหากใชโ้ทเคน็รกัษาความปลอดภยัไมถู่กตอ้ง คาํขอจะลม้เหลว เมือ่คาํขอลม้เหลว 
ผูใ้ชจ้ะเหน็ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดวา่ไมส่ามารถดําเนนิการตามคาํขอได ้เนื่องจากคยี์ไมถู่กตอ้งหรอืหมดอายุ และผูใ้ชต้อ้งรเีฟรชเพจ 

โทเคน็รกัษาความปลอดภยัทีผู่ใ้ชต้อ้งมใีนรหสัแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ 

ส่วนประกอบของพารามิเตอร ์ รหสัโทเคน็ 

ชือ่ %%%ODReqName%%% 

คา่ %%%ODReqValue%%% 

หมายเหตุ: รหสัโทเคน็ตอ้งเป็นตวัพมิพ์ทีต่รงกนัและตอ้งตรงกนัทกุประการกบัทีแ่สดงอยู่ในตาราง ขอ้ผดิพลาดของรหสัโทเคน็จะทาํใหค้าํขอลม้เหลวได ้

คณุสมบตักิารป้องกนั Cross-Site Request Forgery นี้ควบคมุการทาํงานโดยชอ่งทาํเครือ่งหมาย ใชง้านการป้องกนั Cross-Site Request Forgery 
ในโปรไฟลข์องบรษิทั โดยคา่ดฟีอลต์แลว้คณุสมบตัจิะเปิดใชง้านเมือ่ตัง้คา่บรษิทัของคณุใหใ้ช ้Oracle CRM On Demand และคณุไมส่ามารถปิดใชง้านได้ 
 

การรีเซต็รหสัผา่นทัง้หมด 
คณุสามารถรเีซต็รหสัผา่นของผูใ้ชท้ัง้หมด (รวมทัง้ของผูดู้แลระบบ) ไดใ้นคราวเดยีวกนั  
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ตวัอย่างการใช้ 1 เมือ่คณุกาํลงัตัง้คา่แอปพลเิคชนั ใหจ้ดัทาํผูใ้ชแ้ละกาํหนดสถานะเป็น ใชง้าน แต่ไมส่ง่อเีมลแ์จง้รหสัผา่น หลงัจากการตัง้คา่เสรจ็สมบูรณ์และแอปพลเิคชนัพรอ้มใชง้านไดแ้ลว้ 
ใหท้าํการรเีซต็รหสัผา่นทัง้หมด การดําเนนิการนี้จะทาํการสง่อเีมลใ์หก้บัผูใ้ชท้ีใ่ชง้านทัง้หมด พรอ้มทัง้แจ้งรหสัผา่นชัว่คราวและใหเ้ขา้ใชง้านแอปพลเิคชนัได ้

ตวัอย่างการใช้ 2 คณุไดเ้ปลีย่นแปลงนโยบายการควบคุมรหสัผา่นและตอ้งการใหผู้ใ้ชท้ัง้หมดปฏบิตัติามนโยบายใหม ่ใหร้เีซต็รหสัผา่นทัง้หมดเพือ่ใหผู้ใ้ชต้อ้งเปลีย่นรหสัผา่นเมือ่ไซน์อนิในครัง้ต่อไป 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิการตามขัน้ตอนนี้ บทบาทของคุณตอ้งมสีทิธิ ์จดัการบรษิทั-รเีซต็รหสัผา่นทัง้หมด และบทบาทผูใ้ชแ้ต่ละรายตอ้งมสีทิธิใ์นการรเีซต็รหสัผา่นสว่นบุคคลดว้ย 

ในการรีเซต็รหสัผา่นทัง้หมด 

1 ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ 

2 ในสว่นการจดัการบรษิทั คลกิทีล่งิค์ การจดัการบรษิทั 

3 ในสว่นโปรไฟลบ์รษิทั คลกิทีล่งิค ์โปรไฟลบ์รษิทั 

4 ในแถบชือ่ โปรไฟลบ์รษิทั คลกิทีปุ่่ม รเีซต็รหสัผ่านทัง้หมด 

อเีมลจ์ะถูกสง่ไปยงัผูใ้ชท้ัง้หมด พรอ้มทัง้แจง้รหสัผา่นชัว่คราว ผูใ้ชท้ีก่าํลงัไซน์อนิในขณะนี้สามารถทาํงานต่อไป แต่จะตอ้งใชร้หสัผา่นชัว่คราวเมือ่ไซน์อนิในครัง้ต่อไป 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 การรเีซต็รหสัผา่นของผูใ้ช ้(ในหน้า 240) 

 การตัง้คา่ผูใ้ช ้(ในหน้า 227) 

 การกาํหนดการควบคุมรหสัผา่นของบรษิทัของคุณ (ในหน้า 41) 
 

การใช้งานภาษา 
Oracle CRM On Demand มใีหใ้ชง้านไดใ้นหลายภาษา ฟิลด์ขอ้ความดฟีอลต์ทัง้หมดทีใ่หม้ากบัผลติภณัฑ ์เชน่ คา่ฟิลด์และรายการสาํหรบัเลอืก 
พรอ้มกบัวธิใีชแ้บบออนไลน์และการฝึกใชง้าน จะแสดงในภาษาทีม่ใีห ้

อย่างไรกต็าม เมือ่คณุกาํหนดฟิลด์หรอืคา่รายการสาํหรบัเลอืกเองแลว้ คณุตอ้งป้อนคาํแปลทีเ่ทยีบเทา่ในภาษาอืน่ดว้ยตนเองหากคุณตอ้งการใหค้า่เหลา่นัน้ปรากฏในเวอร์ชนัทีแ่ปลแลว้ 
มฉิะนัน้คา่เหลา่นัน้จะปรากฏในภาษาเดมิเป็นขอ้ความสน้ํีาเงนิในวงเลบ็โดยไมค่าํนงึถงึภาษาทีค่ณุเลอืก  

ในตอนแรก จะมภีาษาใชง้านอยูภ่าษาเดยีวคอืภาษาทีถู่กเลอืกใหเ้ป็นภาษาดฟีอลต์ของบรษิทัเมือ่บรษิทัของคุณลงทะเบยีนสาํหรบั Oracle CRM On Demand  

เพือ่ใหม้ตีวัเลอืกภาษาสาํหรบัผูใ้ชข้องคณุ คณุตอ้งเปิดใชง้านภาษานัน้ๆ  

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิการตามขัน้ตอนนี้ บทบาทของคุณตอ้งมสีทิธิ ์จดัการบรษิทั 

ในการใช้งานภาษา 

1 ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ 

2 ในสว่นการจดัการบรษิทั คลกิทีล่งิค ์การจดัการบรษิทั 

3 ในสว่นโปรไฟลบ์รษิทั ใหค้ลกิทีล่งิค ์ภาษา 
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4 ในคอลมัน์ ใชง้าน ใหเ้ลอืกภาษาทีค่ณุตอ้งการใหพ้นกังานของคณุเลอืกใชไ้ด้ 

หมายเหตุ: รปูแบบการแสดงวนัที ่เวลา และสกุลเงนิจะถูกกาํหนดโดยการตัง้คา่อืน่ๆ ไมใ่ชก่ารตัง้คา่ภาษา 

5 บนัทกึเรคคอรด์ 
 

การจาํกดัการใช้งานให้กบั IP แอดเดรส 
คณุสมบตันิี้ทาํใหบ้รษิทัของคุณสามารถจํากดัการเขา้ใชร้ะบบใหก้บัชว่ง IP แอดเดรสทีก่าํหนด 
คณุสามารถใชค้ณุสมบตันิี้เพือ่ทาํใหแ้น่ใจวา่ผูใ้ชข้องคณุสามารถเขา้ใชร้ะบบไดจ้ากทีต่ัง้เครอืขา่ยตามทีก่าํหนดไวเ้ทา่นัน้ เชน่ สาํนกังานของคุณ เมือ่ใชง้านคณุสมบตันิี้ 
ผูใ้ชข้องคณุสามารถไซน์อนิเพือ่เขา้ใชง้านแอปพลเิคชนัจากเครือ่งทีม่ ีIP แอดเดรสอยูใ่นชว่งทีคุ่ณไดก้าํหนดไวเ้ทา่นัน้ 

หมายเหตุ: คณุสามารถระบุการจํากดัทีร่ะดบับทบาท เพือ่จํากดัผูใ้ชท้ีม่บีทบาทบางอย่างใหอ้ยู่ในชว่งทีอ่ยู่ IP ทีร่ะบุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการจํากดัทีอ่ยู่ IP สาํหรบับทบาท 
(ในหน้า 257) 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน โปรดตดิต่อฝา่ยบรกิารลกูคา้เพือ่ใหช้ว่ยเปิดใชง้านการฟิลเตอร์ IP สาํหรบับรษิทัของคุณ หลงัจากนัน้ ในการดําเนนิการตามขัน้ตอนนี้ 
บทบาทของคณุตอ้งมสีทิธิจ์ดัการบรษิทัรวมอยู่ดว้ย 

ในการจาํกดัการใช้งานให้กบั IP แอดเดรส 

1 ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ 

2 ในสว่นการจดัการบรษิทั คลกิทีล่งิค ์การจดัการบรษิทั 

3 คลกิทีล่งิคข์องการตัง้คา่ความปลอดภยั 

4 ในเพจของการตัง้คา่ความปลอดภยั ป้อน IP แอดเดรสทีอ่นุญาตใหไ้ซน์อนิได ้

คําแนะนํา:  ตรวจสอบขอ้มลูบนหน้าจอเกีย่วกบัวธิกีารป้อน IP แอดเดรสทีถู่กตอ้ง 

5 บนัทกึเรคคอรด์ 
 

การจดัการปฏิทินการเงิน 
การจดัการปฏทินิการเงนิจะประกอบไปดว้ยการกําหนดการเริม่ต้นของปีปฏทินิการเงนิ และการสิน้สดุปีปฏทินิการเงนิทีส่อดคลอ้งกนัสาํหรบับรษิทัของคณุ: 

 เกีย่วกบัปฏทินิการเงนิ (ในหน้า 49) 

 การอปัเดตชือ่ปฏทินิการเงนิ (ในหน้า 50) 

 การกาํหนดปฏทินิการเงนิทีก่าํหนดเอง (ในหน้า 50) 

 การจดัการรายการงวดของบรษิทัของคณุ (ในหน้า 52) 
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เก่ียวกบัปฏิทินการเงิน 
ปฏทินิการเงนิมใีหเ้ลอืกใชส้องชนดิใน Oracle CRM On Demand:  

 ปฏิทินการเงินมาตรฐาน หากปฏทินิการเงนิของคณุเป็นไปตามปฏทินิปกต ิ(เชน่ ไตรมาสปฏทินิ 5-4-4, 4-4-5) คณุสามารถใชป้ฏทินิประเภทนี้ในโปรไฟลบ์รษิทัของคุณ 

 ปฏิทินการเงินท่ีกาํหนดเอง หากบรษิทัของคณุดําเนนิงานตามปฏทินิอื่น เชน่ 4-5-4 คณุสามารถกาํหนดปฏทินิการเงนิทีก่าํหนดเองใน Oracle CRM On Demand 

หากคุณใชป้ฏทินิการเงนิมาตรฐานหรอืปฏทินิการเงนิทีก่าํหนดเอง ปีการเงนิจะถูกกาํหนดใหก้บับรษิทัของคณุทนัท ีปฏทินิการเงนิแต่ละประเภทจะช่วยใหค้ณุสามารถใชง้วดการเงนิทีก่าํหนดใน Oracle 
CRM On Demand โดยอตัโนมตั ิ

ปฏิทินการเงินมาตรฐาน 
ปฏทินิการเงนิมาตรฐานเป็นงวดทีเ่ป็นไปตามปฏทินิทีก่าํหนดทัว่ไป เชน่ ปฏทินิเกรโกเรยีน และสามารถเริม่ตน้ในวนัใดวนัหนึง่ของเดอืนใดๆ ของปี  หากคุณใชป้ฏทินิการเงนิมาตรฐานใน Oracle 
CRM On Demand คณุเลอืกปฏทินิประเภทใดประเภทหนึง่ต่อไปนี้:  

 ไตรมาสตามปฏทินิ 

 รุน่ปฏทินิ 4-4-5  

 รุน่ปฏทินิ 5-4-4 

เมือ่ใชป้ฏทินิการเงนิมาตรฐาน Oracle CRM On Demand จะจดัทาํงวดการเงนิใหค้ณุโดยอตัโนมตัจินถงึปี 2040 คณุสามารถดูการตัง้คา่ของปฏทินิการเงนิมาตรฐานได ้
แต่คณุไมส่ามารถเปลีย่นแปลงคา่ได้ อย่างไรกต็าม คณุสามารถเปลีย่นรปูแบบการตัง้ชือ่ของปฏทินิการเงนิของคณุได ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่การอปัเดตชือ่ปฏทินิการเงนิ (ในหน้า 50) 
หากคุณตอ้งการเปลีย่นแปลงนยิามปฏทินิของคณุ ใหต้ดิตอ่ฝา่ยบรกิารลกูคา้ ฝา่ยบรกิารลกูคา้จะป็อปปเูลทปฏทินิการเงนิของคณุดว้ยขอ้มลูและระบุประเภทปฏทินิของคุณเมือ่บรษิทัของคณุกาํลงัตัง้คา่  

หมายเหตุ: การเปลีย่นแปลงใดๆ ทีท่าํกบันยิามปีการเงนิของคณุจะไมแ่สดงในรายงาน Oracle CRM On Demand จนกวา่จะมกีารรนั ETL ทัง้หมด (ดงึขอ้มลู แปลงขอ้มลู โหลด) 

ในการดนิูยามของปฏิทินการเงินมาตรฐาน 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการจดัการบรษิทั คลกิทีล่งิค ์โปรไฟลบ์รษิทั 

3 ในสว่นการตัง้คา่บรษิทั ตรวจดูฟิลด์ต่อไปนี้:  

 เดอืนทีเ่ริม่ตน้ปีการเงนิ 

 วนัทีเ่ริม่ตน้ปีการเงนิ 

 ประเภทปฏทินิการเงนิ  

หมายเหตุ: เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้กบันยิามของปฏทินิการเงนิมาตรฐาน Oracle CRM On Demand จะอปัเดตขอ้มลูทัง้หมดในรายงาน อย่างไรกต็าม Oracle CRM On 
Demand จะอปัเดตเฉพาะขอ้มลูในอนาคตในการประมาณการ 

ปฏิทินการเงินท่ีกาํหนดเอง 
ปฏทินิการเงนิทีก่ําหนดเองมใีหเ้ลอืกใชใ้น Oracle CRM On Demand เพือ่รองรบับรษิทัทีไ่มไ่ดใ้ชเ้ดอืนปฏทินิมาตรฐานหรอืปฏทินิการเงนิทัว่ไป  
ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณจะกาํหนดปฏทินิการเงนิทีก่าํหนดเอง  คณุตอ้งจดัทาํเรคคอรด์ปฏทินิการเงนิทีก่าํหนดเองสาํหรบัแต่ละปีทีค่ณุตอ้งการจดัทาํแผนธุรกจิ วตัถุประสงค์ การประมาณการ 
หรอืการวเิคราะหต์ามเวลาใน Oracle CRM On Demand  สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการกาํหนดปฏทินิการเงนิทีก่าํหนดเอง โปรดดูที ่การกาํหนดปฏทินิการเงนิทีก่าํหนดเอง 
(ในหน้า 50)  

 
 



การจดัการ Oracle CRM On Demand 

 

50  การจดัการ Oracle CRM On Demand Release 37 
สงิหาคม 2018 
 

การอปัเดตช่ือปฏิทินการเงิน 
เมือ่ฝา่ยบรกิารลกูคา้จดัทาํปฏทินิการเงนิมาตรฐานขึน้มาสาํหรบับรษิทัคุณ ชือ่ของปฏทินิการเงนิจะถูกต่อทา้ยดว้ยปีสิน้สดุของปีการเงนินัน้เป็นคา่ดฟีอลต ์ตวัอย่างเชน่ ปฏทินิการเงนิทีม่ปีีเริม่ตน้ 2039 
และปีสิน้สดุ 2040 จะมชีือ่วา่ ปฏทินิการเงนิ 2040  

หากบรษิทัของคุณตอ้งการหลกัการตัง้ชือ่ในรปูแบบอืน่เพือ่รองรบัการใชร้ะบบภายนอกกบั Oracle CRM On Demand 
คณุสามารถตัง้คา่รปูแบบการตัง้ชือ่ปีการเงนิเพือ่ใหช้ือ่ปฏทินิการเงนิมาตรฐานทัง้หมดและชือ่งวดการเงนิถูกต่อทา้ยดว้ยปีสิน้สดุหรอืปีเริม่ตน้ของปีการเงนินัน้ได้ 

หมายเหตุ: คณุสามารถระบุชือ่ปฏทินิในขณะทีคุ่ณกาํหนดปฏทินิการเงนิทีก่าํหนดเองได ้อย่างไรกต็าม คณุไมส่ามารถเปลีย่นแปลงชือ่สาํหรบัปฏทินิการเงนิทีก่าํหนดเองไดห้ากทาํการกาํหนดไปแลว้ 
การเปลีย่นแปลงรปูแบบชือ่สาํหรบัปฏทินิการเงนิจะไมส่ง่ผลกระทบต่อวนัทีเ่ริม่ต้นหรอืวนัทีส่ ิ้นสดุของปีการเงนิหรอืงวดการเงนิ 

ในการอปัเดตชือ่ปฏิทินการเงิน 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการจดัการบรษิทั คลกิทีล่งิค ์การจดัการบรษิทั 

3 ในสว่นการจดัการปฏทินิการเงนิ ใหค้ลกิทีล่งิค์การกาํหนดปฏทินิการเงนิ 

4 ในเพจรายการปฏทินิการเงนิ ใหค้ลกิ อปัเดตชือ่ปฏทินิการเงนิ  

5 เลอืกอย่างใดอย่างหนึง่ดงัต่อไปนี้:  

 ปีเร่ิมต้น ชือ่ปฏทินิการเงนิและชือ่งวดการเงนิจะต่อทา้ยดว้ยปีเริม่ตน้สาํหรบัปีการเงนินัน้ 

 ปีส้ินสุด ชือ่ปฏทินิการเงนิและชือ่งวดการเงนิจะต่อทา้ยดว้ยปีสิน้สดุสาํหรบัปีการเงนินัน้ 

6 คลกิ บนัทกึ  

 
 

การกาํหนดปฏิทินการเงินท่ีกาํหนดเอง 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณจะกาํหนดปฏทินิการเงนิใน Oracle CRM On Demand เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัปีการเงนิของบรษิทัของคณุ ปฏทินิการเงนิทีก่าํหนดเองจะแสดงในรายงาน 
แผนธุรกจิ วตัถุประสงค์ และโควตา้ผูใ้ชท้ัง้หมด  

หมายเหตุ: เพือ่กาํหนดปฏทินิปีการเงนิทีป่รบัแต่ง บทบาทของคณุตอ้งมสีทิธิจ์ดัการบรษิทั 

ในการตัง้คา่ปฏทินิปีการเงนิทีป่รบัแต่งของบรษิทั คณุตอ้งดําเนนิการดงัต่อไปนี้:  

1 ตดิต่อฝา่ยบรกิารลกูคา้เพือ่เปิดใชป้ฏทินิการเงนิทีป่รบัแต่งสาํหรบับรษิทัของคณุ  

2 กาํหนดปฏทินิการเงนิของบรษิทัของคณุ  

3 ตรวจสอบวา่ปฏทินิการเงนิทีป่รบัแตง่เปิดใชง้านภายในบรษิทัของคณุ  

ข้อควรระวงั: หลงัจากเปิดใชต้วัเลอืกปฏทินิการเงนิทีก่าํหนดเองสาํหรบับรษิทัของคุณ คณุไมส่ามารถปิดใชง้านตวัเลอืกนี้ได้ 
เราขอแนะนําใหผู้ดู้แลระบบของบรษิทัไมเ่ปิดใชง้านปฏทินิการเงนิทีก่าํหนดเองหากไมเ่ขา้ใจถงึคณุสมบตัขิองปฏทินิการเงนิใน Oracle CRM On Demand เป็นอย่างด ี
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ปฏิทินการเงินและการประมาณการท่ีกาํหนดเอง 
เมือ่ใชป้ฏทินิการเงนิทีก่าํหนดเอง การกาํหนดปฏทินิการเงนิทีก่าํหนดเองของบรษิทัของคุณจะถูกใชใ้นการสรา้งการประมาณการ 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณจะตอ้งกาํหนดเรคคอรด์ปฏทินิการเงนิทีก่าํหนดเองกอ่นเปิดใชง้านการประมาณการ เนื่องจากการประมาณการสามารถคาบเกีย่วมากกวา่หนึ่งไตรมาสในชว่งเวลา 
การประมาณการจงึสามารถใชข้อ้มลูจากปีการเงนิหลายๆ ปีได ้ดงันัน้ เพือ่ใหแ้น่ใจวา่มขีอ้มลูเพยีงพอสาํหรบัการสรา้งชดุการประมาณการ 
จะตอ้งจดัทาํปฏทินิการเงนิทีก่าํหนดเองสาํหรบัแต่ละปีทีบ่รษิทัของคุณตอ้งการสรา้งการประมาณการ นอกจากนี้ 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณจะตอ้งอปัเดตการกําหนดการประมาณการของคุณกอ่นทีจ่ะสามารถใชก้ารกาํหนดปฏทินิการเงนิทีก่าํหนดเองใหมใ่นการประมาณการได ้
หากการกาํหนดการประมาณการไม่รเีฟรชกอ่นวนัทีป่ระมาณการถดัไป จะไมม่กีารสรา้งการประมาณการของคณุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการอปัเดตกาํหนดการการประมาณการ โปรดดูที ่
การอปัเดตการกาํหนดการประมาณการ (ในหน้า 443) 

ในการกาํหนดปฏิทินการเงินทีป่รบัแต่งได้ 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการจดัการบรษิทั คลกิทีล่งิค ์การจดัการบรษิทั 

3 ในสว่นการจดัการปฏทินิการเงนิ ใหค้ลกิทีล่งิค์การกาํหนดปฏทินิการเงนิ 

4 ในเพจรายการปฏทินิการเงนิ ใหค้ลกิ ปฏทินิการเงนิใหม่  

5 จากเมนู ใหเ้ลอืกปีการเงนิทีค่ณุตอ้งการ  

ชือ่ปฏทินิการเงนิจะแสดงขึน้โดยอตัโนมตัใินฟิลด์ชือ่ เชน่ ปีการเงนิ 2009 คา่นี้เป็นคา่อ่านอย่างเดยีว  

หมายเหตุ: คณุสามารถระบุชือ่ปฏทินิในขณะทีคุ่ณกาํหนดปฏทินิการเงนิทีก่าํหนดเองได ้อย่างไรกต็าม 
คณุไมส่ามารถแกไ้ขชือ่สาํหรบัปฏทินิการเงนิทีก่าํหนดเองไดห้ลงัจากทาํการกาํหนดไปแลว้ 

6 ป้อนขอ้มลูต่อไปนี้:  

a คาํอธิบาย เพิม่ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการกาํหนดปีการเงนิทีป่รบัแต่ง ฟิลด์นี้จํากดัจํานวนตวัอกัษรไวท้ี ่250 ตวัอกัษร 

b ไตรมาสการเงินท่ี 1 คลกิทีไ่อคอนปฏทินิเพือ่ระบุวนัทีเ่ริม่ต้นสาํหรบัเดอืนการเงนิแต่ละเดอืนในไตรมาสนี้ 

c ไตรมาสการเงินท่ี 2 คลกิทีไ่อคอนปฏทินิเพือ่ระบุวนัทีเ่ริม่ต้นสาํหรบัเดอืนการเงนิแต่ละเดอืนในไตรมาสนี้ 

d ไตรมาสการเงินท่ี 3 คลกิทีไ่อคอนปฏทินิเพือ่ระบุวนัทีเ่ริม่ต้นสาํหรบัเดอืนการเงนิแต่ละเดอืนในไตรมาสนี้ 

e ไตรมาสการเงินท่ี 4 คลกิทีไ่อคอนปฏทินิเพือ่ระบุวนัทีเ่ริม่ต้นสาํหรบัเดอืนการเงนิแต่ละเดอืนในไตรมาสนี้ 

f ข้อมูลเพ่ิมเติม คลกิทีไ่อคอนเพือ่ระบุวนัเริม่ต้นของปีการเงนิปีหน้า 

หมายเหตุ: ปีการเงนิตอ้งไมน่านเกนิกวา่ 99 สปัดาห ์หากคุณป้อนคา่สาํหรบัวนัเริม่ตน้ปีการเงนิถดัไปนานเกนิกวา่ 99 สปัดาหจ์ากวนัเริม่ตน้ของปีการเงนิปจัจบุนั 
ขอ้ความผดิพลาดจะปรากฏขึน้เพือ่ใหคุ้ณแกไ้ขค่าทีถู่กตอ้ง 

7 คลกิ บนัทกึ   

หมายเหตุ: คณุตอ้งจดัทาํปฏทินิการเงนิตามลําดบั เชน่ คณุตอ้งจดัทาํปีการเงนิสาํหรบัปี 2010 กอ่นจงึจะสามารถจดัทาํปฏทินิการเงนิสาํหรบัปี 2011 ได ้

การกาํหนดปฏทินิการเงนิทีป่รบัแต่งจะไมแ่สดงในการวเิคราะหจ์นกวา่จะรนั ETL (Extract - ดงึขอ้มลู, Transform - แปลง, Load - โหลด) ในเวลากลางคนื  
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ในการดรูายละเอียดปฏิทินการเงิน 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการจดัการบรษิทั คลกิทีล่งิค ์การจดัการบรษิทั 

3 ในสว่นการจดัการปฏทินิการเงนิ ใหค้ลกิทีล่งิค์การกาํหนดปฏทินิการเงนิ 

4 ในเพจรายการปฏทินิการเงนิ คลกิทีช่ ือ่ปีปฏทินิทีค่ณุตอ้งการดูระยะเวลาของปีการเงนิ 

เพจรายละเอยีดปฏทินิการเงนิแสดงเดอืนการเงนิแต่ละเดอืนสาํหรบัปีทีเ่ลอืกและวนัทีเ่ริม่ตน้ของปีการเงนิถดัไป 

หมายเหตุ: หากคุณเปลีย่นจากปฏทินิการเงนิมาตรฐานไปเป็นปฏทินิการเงนิทีก่ําหนดเอง เรคคอรด์ปีการเงนิกอ่นหน้าของคณุจะปรากฏเป็นแบบอ่านอย่างเดยีวในเพจรายการปฏทินิการเงนิ 
และเรคคอรด์ปีการเงนิในอนาคตทัง้หมดที ่Oracle CRM On Demand สรา้งขึน้จะถูกลบ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัปฏทินิการเงนิมาตรฐาน โปรดดูที ่เกีย่วกบัปฏทินิการเงนิ (ในหน้า 
49) 

ในการแก้ไขปฏิทินการเงินของบริษทั 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการจดัการบรษิทั คลกิทีล่งิค ์การจดัการบรษิทั 

3 ในสว่นการจดัการปฏทินิการเงนิ ใหค้ลกิทีล่งิค์การกาํหนดปฏทินิการเงนิ 

4 ในเพจรายการปฏทินิการเงนิ คน้หาปฏทินิการเงนิทีคุ่ณตอ้งการอปัเดตและคลกิ แกไ้ข  

5 ป้อนรายละเอยีดใหมส่าํหรบัปฏทินิการเงนิ และคลกิบนัทกึ  

การเปลีย่นแปลงใดๆ กบัการกาํหนดปฏทินิการเงนิทีป่รบัแต่งจะไม่แสดงในการวเิคราะหจ์นกวา่จะรนั ETL (Extract - ดงึขอ้มลู, Transform - แปลง, Load - 
โหลด) ในเวลากลางคนื  

หมายเหตุ: หากคุณกาํหนดปฏทินิการเงนิทีป่รบัแต่ง คณุสามารถเปลีย่นแปลงไดโ้ดยแกไ้ขการกาํหนดปฏทินิทีม่อียู่ อย่างไรกต็าม ปฏทินิการเงนิก่อนปีการเงนิปจัจุบนัจะเป็นอ่านอย่างเดยีว 
คณุไมส่ามารถลบปฏทินิการเงนิทีป่รบัแต่งได ้
 

การจดัการรายการงวดของบริษทัของคณุ 
คณุสามารถจดัการรายการของงวดตามปฏทินิการเงนิสาํหรบับรษิทัของคุณเพือ่จํากดัจํานวนงวดทีเ่ลอืกไดใ้นวนิโดวก์ารคน้หางวด ในสว่นต่างๆ เชน่ แผนธุรกจิ และเรคคอรด์วตัถุประสงค์ 
การดําเนนิการนี้มปีระโยชน์ ยกตวัอย่างเชน่ ในกรณทีีบ่รษิทัของคณุตอ้งการใหฝ้า่ยขายจดัทาํแผนธุรกจิรายไตรมาส แต่ฝา่ยทรพัยากรบุคคลตอ้งจดัทาํแผนธุรกจิเป็นรายปีเทา่นัน้  

ในการจดัการรายการงวดของบรษิทัของคณุ คณุสามารถ: 

 จดัทาํและแกไ้ขรายการงวด  

 สาํหรบัรายการงวดแต่ละรายการ ใหก้าํหนดฟิลด์คน้หาทีใ่ชใ้นวนิโดว์การคน้หางวด 

 สาํหรบับทบาทผูใ้ชแ้ต่ละรายการ ใหก้าํหนดรายการทีใ่ชไ้ดใ้นวนิโดว์การคน้หางวด    

หมายเหตุ: ผูใ้ชส้ามารถเลอืกรายการงวดในวนิโดวก์ารคน้หางวดไดก้ต็่อเมือ่มกีารตัง้คา่เมนูรายการประเภทเรคคอรด์ในวนิโดวก์ารคน้หาในโปรไฟล์บรษิทัเป็น เปิดใช ้เทา่นัน้ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัเมนูนี้และสิง่ทีเ่มนูนี้ควบคุม โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ในวนิโดว์การคน้หา และ การตัง้คา่โปรไฟลบ์รษิทัของคณุและคา่ดฟีอลต์รว่ม (ในหน้า 18) 
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การจดัการรายการงวด 
ขัน้ตอนต่อไปนี้จะอธบิายวธิจีดัการรายการงวดของบรษิทัของคณุ 

การจดัการรายการงวด 

1 ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ  

2 ในสว่นการจดัการบรษิทั คลกิทีล่งิค ์การจดัการบรษิทั  

3 ในสว่นการจดัการปฏทินิการเงนิ ใหค้ลกิทีล่งิค ์การจดัการงวดการเงนิ  

4 ในเพจรายการงวด ใหเ้ลอืกตวัเลอืกจากปุ่มเมนูดงันี้: 

 การนับจาํนวนเรคคอร์ด นบัจํานวนงวดในรายการงวด โปรดดูที ่การนบัจํานวนเรคคอรด์ในรายการ 

 แก้ไขรายการ แกไ้ขรายการงวดตามเกณฑเ์ฉพาะ แลว้บนัทกึรายการในชือ่ใหม่ โปรดดูที ่การจดัทาํและแกไ้ขรายการ 

 บนัทึกรายการ บนัทกึรายการ เมือ่คณุคลกิ บนัทกึรายการ ระบบจะนําคุณไปยงัเพจทีม่ตีวัเลอืก บนัทกึ 

 แสดงฟิลเตอรร์ายการ แสดงขอ้มลูหลกัของรายการในเมนูดรอปดาวน์ โปรดดูที ่เพจดูรายการ คณุสามารถเขา้ใชเ้พจนี้ไดโ้ดยคลกิ ด ูในเพจจดัการรายการ 

 จดัการรายการ จดัการรายการงวด โปรดดูที ่เพจจดัการรายการ 

 จดัทาํรายการใหม่ จดัทาํรายการงวดทีฟิ่ลเตอรใ์หม่ โปรดดูที ่การจดัทําและแกไ้ขรายการ 

การกําหนดโครงร่างการค้นหางวด 
ขัน้ตอนต่อไปนี้จะอธบิายวธิกีาํหนดโครงรา่งการคน้หาสาํหรบัรายการงวด 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน บทบาทของคณุตอ้งมสีทิธิป์รบัแต่งแอปพลเิคชนั 

การกาํหนดโครงร่างการค้นหางวด 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้ 

2 ในสว่นการปรบัแต่งแอปพลเิคชนั ใหค้ลกิลงิคก์ารปรบัแต่งแอปพลเิคชนั  

3 ในสว่นการตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ ใหค้ลกิ งวด  

4 ในเพจการปรบัแต่งแอปพลเิคชนังวด ใหค้ลกิ โครงรา่งการคน้หางวด 

5 กาํหนดโครงรา่งการคน้หา  

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทําโครงรา่งการคน้หา โปรดดูที ่การจดัการโครงร่างการคน้หา (ในหน้า 164)  

การกาํหนดรายการงวดท่ีใช้ได้สาํหรบัแต่ละบทบาท 
ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีาํหนดรายการงวดทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัแต่ละบทบาท 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน บทบาทของคณุตอ้งมสีทิธิป์รบัแต่งแอปพลเิคชนั 
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การกาํหนดรายการงวดทีใ่ช้ได้สาํหรบัแต่ละบทบาท 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้ 

2 ในสว่นการปรบัแต่งแอปพลเิคชนั ใหค้ลกิลงิคก์ารปรบัแต่งแอปพลเิคชนั  

3 ในสว่นการตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ ใหค้ลกิ งวด  

4 ในเพจการปรบัแต่งแอปพลเิคชนังวด ใหค้ลกิ การเขา้ใชร้ายการงวดและลาํดบั 

5 สาํหรบัแต่ละบทบาท ใหก้าํหนดรายการทีใ่ชไ้ดแ้ละลาํดบัของรายการ  

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัการการเขา้ใชร้ายการและลาํดบัการแสดงของแต่ละบทบาท โปรดดูที ่การจดัการการเขา้ใชร้ายการและลาํดบัรายการ (ในหน้า 168)  

 
 

การกาํหนดสกลุเงิน 
การกาํหนดสกลุเงนิสาํหรบับรษิทัของคณุจะประกอบไปดว้ย: 

 การใชส้กลุเงนิทีใ่ชท้าํรายการธุรกจิในบรษิทั 

 การกาํหนดอตัราแลกเปลีย่นของสกลุเงนิหลกัของบรษิทั 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการกําหนดสกลุเงนิ โปรดด ูการจดัการสกลุเงนิ (ในหน้า 54)  
 

การจดัการสกลุเงิน 
เมือ่ตอ้งการใหผู้ใ้ชส้ามารถดําเนนิการและตดิตามธุรกจิในสกลุเงนิใดกต็าม คณุจะตอ้งใชง้านสกลุเงนิเหลา่นัน้ มฉิะนัน้ จะมตีวัเลอืกเดยีวคอืคา่ดฟีอลต์สกลุเงนิสาํหรบับรษิทั 

ถา้พนกังานของคณุเรคคอรด์การทาํรายการในสกุลเงนิอืน่ๆ คณุจะตอ้งตัง้คา่อตัราแลกเปลีย่นระหว่างสกลุเงนิเหล่านัน้กบัคา่ดฟีอลต์สกลุเงนิของบรษิทัของคณุดว้ย ทัง้นี้ 
แอปพลเิคชนัจะใชอ้ตัราแลกเปลีย่นเมือ่ทาํการปรบัเพิม่รายไดส้าํหรบัรายงานและการประมาณการ 

คาํเตือน: โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดต้ัง้คา่อตัราแลกเปลีย่นกอ่นทีผู่ใ้ชข้องคณุจะป้อนการทาํรายการสาํหรบัสกุลเงนิทัง้หมดทีคุ่ณใชง้าน 

คณุสามารถป้อนอตัราแลกเปลีย่นไดห้ลายรายการสาํหรบัสกลุเงนิใดกต็ามทีใ่ชง้าน แต่ละรายการประกอบดว้ยวนัทีแ่ลกเปลีย่นและอตัราแลกเปลีย่นสาํหรบัวนัทีน่ัน้ 
ในการกาํหนดอตัราแลกเปลีย่นทีจ่ะใชก้บัการทาํรายการหนึง่ๆ แอปพลเิคชนัจะทาํตามกฎต่อไปนี้: 

Oracle CRM On Demand 
แปลงอตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าดีฟอลตส์กลุเงินของบริษทักบัค่าดีฟอลตส์กลุเงินของผู้ใช้อย่างไร 
ในกรณนีี้ บรษิทัมสีกลุเงนิต่อไปนี้: 

 คา่ดฟีอลต์สกลุเงนิของบรษิทัคอื ดอลลารส์หรฐัฯ (USD)   

 บรษิทันี้ยงัเปิดใชส้กลุเงนิเพิม่เตมิ: ยูโร (EUR) และปอนด์สเตอรล์งิ (GBP)  

 บรษิทันี้กาํหนดอตัราแลกเปลีย่นระหวา่ง USD กบั EUR และระหวา่ง USD กบั GBP  

 ผูใ้ชป้้อนรายไดจ้ากโอกาสทางการขายเป็น EUR อย่างไรกต็าม คา่ดฟีอลต์สกลุเงนิของผูใ้ชค้อื GBP  

 Oracle CRM On Demand ทาํการแปลงสกลุเงนิ EUR เป็น GBP ดงันี้:  
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 ขัน้แรกจะแปลงรายไดจ้ากโอกาสทางการขายเป็นคา่ดฟีอลต์สกลุเงนิของบรษิทั นัน่คอื จาก EUR เป็น USD  

 จากนัน้ จะแปลงรายไดจ้ากโอกาสทางการขายเป็นสกลุเงนิของผูใ้ช ้นัน่คอื จาก USD เป็น GBP  

 

การนําอตัราแลกเปล่ียนไปใช้กบัการปรบัเพ่ิมประมาณการ 

ในกรณนีี้ จะใชก้ฎต่อไปนี้: 

 ถา้มกีารกาํหนดอตัราแลกเปลีย่นสาํหรบัวนัทีเ่ดยีวกนักบัการทาํรายการ แอปพลเิคชนัจะใชค้า่อตัราแลกเปลีย่น 

 ถา้ไมม่กีารกาํหนดอตัราแลกเปลีย่นสาํหรบัวนัทีเ่ดยีวกนักบัการทาํรายการ แต่มกีารกาํหนดอตัราแลกเปลีย่นสาํหรบัวนัทีก่อ่นการทาํรายการ 
แอปพลเิคชนัจะใชอ้ตัราแลกเปลีย่นซึง่มวีนัทีท่ ีใ่กลก้บัวนัทาํรายการมากทีส่ดุ 

 ถา้ไมม่กีารกาํหนดอตัราแลกเปลีย่นสาํหรบัวนัทีเ่ดยีวกนักบัการทาํรายการ และไมม่กีารกาํหนดอตัราแลกเปลีย่นสาํหรบัวนัทีก่อ่นการทาํรายการ 
แอปพลเิคชนัจะใชอ้ตัราแลกเปลีย่นถดัไปทีใ่ชไ้ด ้ซึง่มวีนัทีห่ลงัจากวนัทีท่าํรายการ 

เชน่ ถา้มกีารป้อนอตัราแลกเปลีย่นเฉพาะสาํหรบั 5/15/2004 และ 8/15/2004 เทา่นัน้ จากนัน้จะเกดิสิง่ต่อไปนี้: 

  สาํหรบัการทาํรายการกอ่นวนัที ่5/15/2004 จะใชอ้ตัราแลกเปลีย่นของ 5/15/2004 

  สาํหรบัการทาํรายการระหวา่ง 5/15/2004 ถงึ 8/14/2004 จะใชอ้ตัราแลกเปลีย่นของ 5/15/2004 

  สาํหรบัการทาํรายการ ณ วนัที ่8/15/2004 หรอืหลงัจากนี้ จะใชอ้ตัราแลกเปลีย่นของ 8/15/2004 

การนําอตัราแลกเปล่ียนไปใช้กบัรายงาน 

สาํหรบัรายงาน อตัราแลกเปลีย่นจะถูกใชใ้นลกัษณะทัว่ไปมากกวา่การประมาณการ โดยจะกาํหนดอตัราแลกเปลีย่นเดยีวสาํหรบัแต่ละเดอืน 
และการทาํรายการทัง้หมดภายในเดอืนนัน้จะใชอ้ตัราดงักลา่ว ตวัอย่างเชน่ สาํหรบัโอกาสทางการขาย Oracle CRM On Demand 
ใชว้นัทีปิ่ดโอกาสทางการขายทีใ่กลท้ีส่ดุกบัวนัทีม่ผีลของอตัราแลกเปลีย่น สาํหรบัการแปลงสกลุเงนิสนิทรพัย ์Oracle CRM On Demand 
จะใชฟิ้ลด์วนัทีส่ ัง่ซือ้เป็นวนัทีด่งักลา่ว สาํหรบัผลติภณัฑท์ีม่โีอกาสทางการขาย Oracle CRM On Demand 
จะใชอ้ตัราแลกเปลีย่นทีใ่กลเ้คยีงทีส่ดุกบัวนัทีเ่ริม่ตน้รายไดจ้ากผลติภณัฑ์ สาํหรบัออบเจกต์อืน่ๆ รวมถงึออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01-03 Oracle CRM On Demand 
จะใชว้นัทีจ่ดัทาํเพือ่กําหนดวนัทีข่องอตัราแลกเปลีย่น สาํหรบัออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 04-15 Oracle CRM On Demand จะใชฟิ้ลด์วนัทีแ่ลกเปลีย่น 

อตัราแลกเปลีย่นทีร่ะบุใหก้บัเดอืนจะกาํหนดไดด้งัต่อไปนี้: 

 ถา้มอีตัราแลกเปลีย่นมากกวา่หนึง่อตัราสาํหรบัหนึง่เดอืน จะใชอ้ตัราแลกเปลีย่นทีม่วีนัทีล่า่สดุในเดอืนนัน้ 

 ถา้เดอืนนัน้ไมม่อีตัราแลกเปลีย่น อตัราแลกเปลีย่นของเดอืนจะถูกกาํหนดเป็นอตัราเดยีวกบัเดอืนทีใ่กลท้ีส่ดุเดอืนถดัไปทีม่กีารกาํหนดอตัราแลกเปลีย่นไว ้

 ถา้ไมม่กีารกาํหนดอตัราแลกเปลีย่นสาํหรบัเดอืนถดัๆ ไป จะใชอ้ตัราแลกเปลีย่นของเดอืนกอ่นหน้าทีต่ดิกนั 

เชน่ ถา้มกีารกาํหนดอตัราแลกเปลีย่นสาํหรบั 5/10/2004, 5/20/2004 และ 8/14/2004 แลว้: 

 อตัราแลกเปลีย่นของพฤษภาคม 2004 จะเป็นคา่ทีก่าํหนดสาํหรบั 5/20/2004 (อตัราลา่สดุทีก่าํหนดสาํหรบัพฤษภาคม) 

 อตัราแลกเปลีย่นของสงิหาคม 2004 จะเป็นค่าทีก่าํหนดสาํหรบั 8/14/2004 (อตัราเดยีวสาํหรบัสงิหาคม) 

 เมษายน 2004 และเดอืนกอ่นหน้าจะไดร้บัการระบุใหใ้ชอ้ตัราแลกเปลีย่นของวนัที ่20 พฤษภาคม 2004 (มสีองวนัสาํหรบัเดอืนพฤษภาคม)  

 มถิุนายนและกรกฎาคม 2004 จะไดร้บัการระบุใหใ้ชอ้ตัราแลกเปลีย่นของสงิหาคม 2004 (เดอืนทีใ่กลท้ีส่ดุเดอืนถดัไป) 

 กนัยายน 2004 และเดอืนถดัไป จะไดร้บัการระบุใหฝ้ชอ้ตัราแลกเปลีย่นของสงิหาคม 2004 (ไมม่เีดอืนถดัไป ดงันัน้จะใชเ้ดอืนกอ่นหน้าทีต่ดิกนั) 

ในรายงาน คา่ใดกต็ามทีต่อ้งการแปลงคา่ระหวา่งสกลุเงนิจะใชอ้ตัราแลกเปลีย่นทีก่าํหนดสาํหรบัเดอืนทีท่าํรายการ โดยคาํนวณตามทีอ่ธบิายขา้งตน้ 

หมายเหตุ: ในระหวา่งการประมาณการ โอกาสทางการขายทัง้หมดจะถูกแปลงเป็นคา่ดฟีอลต์สกุลเงนิของบรษิทัเพือ่ปรบัเพิม่การประมาณการ อยา่งไรกต็าม ในรายงาน 
ฟิลดร์ายไดจ้ะถูกแปลงเป็นจํานวนในสกลุเงนิของผูใ้ช ้

คณุจะตอ้งรอจนกวา่การรเีฟรชการวเิคราะห์รายวนัจะรนั เมือ่เกดิสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งต่อไปนี้: 

 มกีารใชง้านสกลุเงนิใหมส่าํหรบับรษิทัของคณุ และมกีารตัง้คา่อตัราแลกเปลีย่นแลว้ 
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 มผีูใ้ชเ้ลอืกสกลุเงนิใหมซ่ึง่ไมเ่คยมผีูใ้ชค้นอืน่ในบรษิทัของคณุเลอืกมากอ่น (บนเพจรายละเอยีดสว่นบุคคล) 

การรเีฟรชจะสรา้งอตัราแลกเปลีย่นไขวข้ ึน้โดยอตัโนมตั ิหลงัจากนัน้ คณุจะสามารถรนัรายงานประวตัหิรอืหรอืรายงานเรยีลไทมไ์ด้  

เมือ่ใดกต็ามทีผู่ใ้ชเ้ปลีย่นแปลงคา่ดฟีอลต์สกลุเงนิผูใ้ชข้องตน ผูใ้ชจ้ะตอ้งไซน์เอาต์ออกจากแอปพลเิคชนั Oracle CRM On Demand 
แลว้ไซน์อนิอกีครัง้กอ่นทีร่ายงานจะแสดงขอ้มลูเป็นสกลุเงนิทีเ่พิง่เลอืกใหม ่

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิตามขัน้ตอนสาํหรบัจดัการสกุลเงนิ บทบาทของคณุจะตอ้งมสีทิธิ ์การจดัการบรษิทั - กาํหนดสกลุเงนิ นอกจากนี้ เพือ่ใหเ้ขา้ใจถงึผลของการตัง้คา่สกลุเงนิ โปรดอ่าน 
เกีย่วกบัการตัง้คา่โปรไฟลส์าํหรบัผูใ้ช ้

ในการใช้งานสกลุเงิน 

1 ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ 

2 ในสว่นการจดัการบรษิทั คลกิทีล่งิค์ การจดัการบรษิทั 

3 ในสว่นการกาํหนดสกลุเงนิ ใหค้ลกิลงิคก์ารกาํหนดสกลุเงนิ 

4 บนเพจการตัง้คา่สกลุเงนิ ใหเ้ลอืกสกลุเงนิทัง้หมดจากรายการดรอปดาวน์ 

5 คลกิลงิคแ์กไ้ข สาํหรบัสกลุเงนิทีค่ณุตอ้งการใชง้าน 

6 บนเพจการแกไ้ขสกลุเงนิ ใหเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายใชง้าน 

7 (ไมจ่ําเป็น) บนเพจการแกไ้ขสกลุเงนิ คณุสามารถเปลีย่นสญัลกัษณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสกลุเงนิได้ 

เชน่ คณุอาจตอ้งการจําแนกความแตกต่างระหวา่งสกลุเงนิต่างๆ โดยใชร้หสัสกลุเงนิแทนการใชส้ญัลกัษณ์ ดงันัน้ คณุจะเปลีย่น $ เป็น USD, ¥ เป็น JPY และ € เป็น EUR 

หมายเหตุ:  คณุสามารถใชส้ญัลกัษณ์ใดกไ็ดเ้พือ่แทนสกลุเงนิ ยกเวน้สญัลกัษณ์ทีใ่ชเ้ป็นตวัคัน่หลกัพนัหรอืจุดทศนยิมในบางโลแคล เชน่ จุด (.) คอมมา (, ) หรอืเวน้วรรค ( ) 

8 บนัทกึเรคคอรด์ 

ในการกาํหนดอตัราแลกเปลีย่น 

1 ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ 

2 ในสว่นการจดัการบรษิทั คลกิทีล่งิค ์การจดัการบรษิทั 

3 ในสว่นการกาํหนดสกลุเงนิ ใหค้ลกิลงิค์ อตัราแลกเปลีย่น 

เพจการแกไ้ขอตัราแลกเปลีย่นจะปรากฏขึน้พรอ้มดว้ยอตัราแลกเปลีย่นลา่สดุสาํหรบัสกลุเงนิทีคุ่ณใชง้าน ถา้ไมม่กีารกาํหนดอตัราแลกเปลีย่น จะปรากฏเป็นเพจวา่ง 

หมายเหตุ: เป็นสกลุเงนิ คอืสกลุเงนิทีต่ัง้คา่ไวส้ําหรบับรษิทัของคณุ คณุจะตอ้งป้อนอตัราแลกเปลีย่นซึง่บอกแอปพลเิคชนัถงึวธิกีารแปลงคา่แต่ละสกลุเงนิทีใ่ชง้านอยูไ่ปเป็นสกลุเงนิดงักลา่ว 

4 ในการเพิม่อตัราแลกเปลีย่นใหมใ่หก้บัสกลุเงนิทีใ่ชง้าน: 

a คลกิลงิคป์ระวตักิารแลกเปลีย่น สาํหรบัแถวสกลุเงนิทีค่ณุตอ้งการเพิม่อตัราแลกเปลีย่น 

บนเพจอตัราแลกเปลีย่น ใหค้ลกิ ใหม ่

b บนเพจการแกไ้ขอตัราแลกเปลีย่น ใหป้้อนขอ้มลูใหเ้สรจ็สมบูรณ์ 
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สาํหรบัอตัราแลกเปลีย่น ใหป้้อนจํานวนหน่วยของ เป็นสกลุเงนิ ทีต่อ้งใชใ้นการซือ้หน่วยของ จากสกลุเงนิ หนึง่หน่วย 

ตวัอย่าง: 1 ยูโร = 1.3 ดอลลารส์หรฐัฯ 

สมมตวิา่สกลุเงนิของบรษิทัของคณุถูกตัง้ไวเ้ป็นดอลลารส์หรฐัฯ (USD) คณุจะตอ้งป้อนคา่ต่อไปนี้: 

 จากสกลุเงนิ: EUR 

 เป็นสกลุเงนิ: USD 

 อตัราแลกเปลีย่น: 1.3 

5 คลกิ บนัทกึ 

ในการดปูระวติัอตัราแลกเปลีย่น 

1 ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ 

2 ในสว่นการจดัการบรษิทั คลกิทีล่งิค ์การจดัการบรษิทั 

3 ในสว่นการกาํหนดสกลุเงนิ ใหค้ลกิลงิค์ อตัราแลกเปลีย่น 

บนเพจการแกไ้ขอตัราแลกเปลีย่น อตัราแลกเปลีย่นลา่สดุจะปรากฏขึน้สาํหรบัสกลุเงนิต่างๆ 

4 เมือ่ตอ้งการดูประวตัอิตัราแลกเปลีย่นสาํหรบัสกลุเงนิใดสกลุเงนิหนึง่ ใหค้ลกิลงิคป์ระวตัอิตัราแลกเปลีย่น 

ประวตัขิองอตัราแลกเปลีย่นจะปรากฏขึน้ 
 

การตัง้ค่าฝ่าย 
บรษิทัของคุณสามารถใชป้ระเภทเรคคอรด์ฝา่ยในการจดัผูใ้ชข้องคณุเป็นกลุ่มเพือ่ตอบสนองความต้องการทางธรุกจิของคณุ ตวัอย่างเชน่ คณุสามารถใชฝ้า่ยในการจดัผูใ้ชต้ามเกณฑท์างภูมศิาสตร์ 
คณุจะสามารถเชือ่มโยงผูใ้ชก้บัฝา่ยอย่างน้อยหนึง่ฝา่ยได ้ฝา่ยแรกทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ผูใ้ชจ้ะได้รบัการระบุใหเ้ป็นฝา่ยหลกัสาํหรบัผูใ้ชโ้ดยอตัโนมตั ิแต่คณุสามารถเปลีย่นฝา่ยหลกัใหก้บัผูใ้ชไ้ด ้
คณุสามารถเชือ่มโยงฝา่ยกบักลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกเพือ่ใหส้าํหรบัผูใ้ชใ้นบางฝา่ยแลว้ คา่ทีป่รากฏในรายการสาํหรบัเลอืกในบางฟิลด์ในเรคคอรด์จะจํากดัเพยีงชดุย่อยของคา่ทีก่าํหนดมาใหก้บัฟิลด์นัน้ 
สามารถเชือ่มโยงแต่ละฝา่ยกบักลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกไดห้นึง่กลุม่เทา่นัน้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบักลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืก โปรดดูที ่เกีย่วกบักลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก (ในหน้า 191) 

หมายเหตุ: ขอ้มลูฝา่ยในเรคคอรด์ของผูใ้ชจ้ะไมม่ผีลต่อสทิธิข์องผูใ้ชใ้นการเขา้ใชเ้รคคอรด์และทาํงานกบัเรคคอรด์ 

หากผูใ้ชเ้ชือ่มโยงกบัฝา่ยอย่างน้อยหนึง่ฝา่ย เมือ่ผูใ้ชจ้ดัทาํเรคคอรด์ของประเภทเรคคอรด์ทีส่นบัสนุนฝา่ยต่างๆ ระบบจะระบุฝา่ยหลกัของผูใ้ชใ้หก้บัเรคคอรด์โดยอตัโนมตั ิ
หากทัง้ฟิลด์ฝา่ยและฟิลด์กลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืกปรากฏในโครงรา่งเพจรายละเอยีด และหากกลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืกเชือ่มโยงกบัฝา่ยหลกัของผูใ้ช ้
ฟิลดก์ลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกในเรคคอรด์จะป็อปปเูลทดว้ยชือ่ของกลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกนัน้ จากนัน้ ในฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกใดๆ ทีค่วบคมุโดยกลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก 
เฉพาะคา่ทีเ่ชือ่มโยงกบักลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกเทา่นัน้ทีจ่ะปรากฏในรายการสาํหรบัเลอืก 

ผูใ้ชส้ามารถเปลีย่นแปลงฝา่ยในเรคคอรด์ใดๆ ไดต้ราบเทา่ทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขต่อไปนี้: 

 ฟิลดฝ์า่ยจะปรากฏในโครงรา่งเพจทีม่กีารระบุใหก้บับทบาทของผูใ้ชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์ 

 ไมม่กีารระบุฟิลด์ฝา่ยเป็นฟิลด์แบบอ่านอย่างเดยีว 

 ผูใ้ชม้สีทิธิเ์ขา้ใชท้ีจ่ําเป็นสาํหรบัการอปัเดตเรคคอรด์ 

หมายเหตุ: ตามคา่ดฟีอลต์ รายการฝา่ยทัง้หมดจะใชง้านไดใ้นวนิโดว์การคน้หาของฟิลด์ฝา่ย และผูใ้ชจ้ะสามารถเลอืกฝา่ยได ้
คณุสามารถตัง้คา่รายการฝา่ยและระบุวา่รายการใดทีส่ามารถใชง้านไดใ้นวนิโดวก์ารคน้หาของฟิลด์ฝา่ยสาํหรบับทบาทผูใ้ช ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัการการเขา้ใชร้ายการและลาํดบัรายการ 
(ในหน้า 168) 
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เมือ่ผูใ้ชเ้ปลีย่นแปลงฝา่ยในเรคคอรด์ กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกของเรคคอรด์จะเปลีย่นแปลงกลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืกของฝา่ยใหมโ่ดยอตัโนมตั ิ
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัลกัษณะของฟิลด์ฝา่ยและกลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกเมือ่มกีารจดัทาํและอปัเดตเรคคอรด์ โปรดดูที ่เกีย่วกบัฝา่ยและกลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืกในเรคคอรด์ (ในหน้า 62) 
และ เกีย่วกบัฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืก กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก และฝา่ย 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้คา่ฝา่ย โปรดดูทีห่วัขอ้ต่อไปนี้: 

 การพจิารณาเมือ่ตัง้คา่ฝา่ย (ในหน้า 58) 

 กระบวนการตัง้คา่ฝา่ย (ในหน้า 59) 

 การจดัทาํฝา่ย (ในหน้า 59) 

 การเชือ่มโยงกลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืกกบัฝา่ย (ในหน้า 60) 

 การเชือ่มโยงผูใ้ชก้บัฝ่าย (ในหน้า 61) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 ประเภทเรคคอรด์ทีส่นบัสนุนกลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืกและฝา่ย (ในหน้า 194) 

 เกีย่วกบัการรวมฝา่ยและการลบฝา่ย (ในหน้า 62) 

 เกีย่วกบัฝา่ยและกลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกในเรคคอรด์ (ในหน้า 62) 

 การเปลีย่นแปลงฝา่ยหลกัสาํหรบัผูใ้ช ้(ในหน้า 241) 

 
 

การพิจารณาเมื่อตัง้ค่าฝ่าย 
เมือ่ตัง้คา่ฝา่ย โปรดพจิารณาสิง่ต่อไปนี้: 

 การปรบัแต่ง คณุสามารถปรบัแต่งประเภทเรคคอรด์ของฝา่ย 

 รายการ คณุสามารถจดัทาํรายการฝา่ย 

 กลุ่มค่ารายการสาํหรบัเลือก คณุสามารถเชือ่มโยงฝา่ยกบักลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกหนึง่กลุม่เทา่นัน้ 

 ผูใ้ช้ คณุสามารถเชือ่มโยงผูใ้ชห้ลายรายกบัแต่ละฝา่ย และคุณสามารถเชือ่มโยงผูใ้ชแ้ต่ละรายกบัหลายฝา่ยไดด้ว้ย 

 การค้นหา คณุไมส่ามารถคน้หาเรคคอรด์ฝา่ยในแถบการดําเนินการหรอืในการคน้หาขัน้สงูได้ 

 ฟิลดฝ่์าย สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีส่นบัสนุนฝา่ย คณุสามารถทาํสิง่ต่อไปนี้: 

 เพิม่ฟิลด์ฝา่ยลงในโครงรา่งเพจ 

 ระบุฟิลด์ฝา่ยใหเ้ป็นแบบอ่านอย่างเดยีว หากคุณไมต่อ้งการใหผู้ใ้ชส้ามารถเปลีย่นแปลงหรอืลา้งคา่ในฟิลด์ได ้

 ใชฟิ้ลด์ฝา่ยในโปรแกรมสรา้งนพิจน์ 

 ใชฟิ้ลด์ฝา่ยในกฎเวริก์โฟลว์ 

 รวมฟิลด์ฝา่ยในโครงรา่งการคน้หา 

หมายเหตุ: คณุไมส่ามารถระบุคา่ดฟีอลต์สาํหรบัฟิลด์ฝา่ยผา่นทางเพจการตัง้คา่ฟิลด์ 
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หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 กระบวนการตัง้คา่ฝา่ย (ในหน้า 59) 

 การจดัทาํฝา่ย (ในหน้า 59) 

 การเชือ่มโยงกลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืกกบัฝา่ย (ในหน้า 60) 

 การเชือ่มโยงผูใ้ชก้บัฝา่ย (ในหน้า 61) 

 เกีย่วกบัฝา่ยและกลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกในเรคคอรด์ (ในหน้า 62) 

 การเปลีย่นแปลงฝา่ยหลกัสาํหรบัผูใ้ช ้(ในหน้า 241) 
 

กระบวนการตัง้ค่าฝ่าย 
ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ใหดู้ขอ้มลูใน การพจิารณาเมือ่ตัง้คา่ฝา่ย (ในหน้า 58) 

ในการตัง้คา่ฝา่ยสาํหรบับรษิทัของคุณ ใหด้ําเนนิการดงัต่อไปนี้: 

1 กาํหนดสิง่ต่อไปนี้: 

 ฝา่ยทีค่ณุตอ้งการตัง้คา่ 

 กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกทีคุ่ณตอ้งการเชือ่มโยงกบัแต่ละฝา่ย หากม ีโดยสามารถเชือ่มโยงแต่ละฝา่ยกบักลุม่ค่ารายการสาํหรบัเลอืกเพยีงหนึง่กลุม่เทา่นัน้ 
แต่สามารถเชือ่มโยงกลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืกกบัหลายฝา่ยได ้

 ผูใ้ชท้ีค่ณุตอ้งการเชือ่มโยงกบัแต่ละฝา่ย 

2 จดัทาํฝา่ยของคณุ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัทาํฝ่าย (ในหน้า 59) 

3 (ไมจ่ําเป็น) เชือ่มโยงกลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกกบัฝา่ย 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การเชือ่มโยงกลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืกกบัฝา่ย (ในหน้า 60) 

4 เชือ่มโยงผูใ้ชก้บัฝา่ย 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การเชือ่มโยงผูใ้ชก้บัฝา่ย (ในหน้า 61) 

5 (ไมจ่ําเป็น) เพิม่ฟิลด์ฝา่ยลงในโครงรา่งเพจสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีคุ่ณตอ้งการใชฝ้า่ย  

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การปรบัแต่งโครงรา่งเพจแบบสแตตกิ (ในหน้า 139) และ การระบุโครงรา่งเพจแบบไดนามกิ (ในหน้า 179) 
 

การจดัทาํฝ่าย 
ในการจดัทาํฝา่ย ใหท้าํตามขัน้ตอนต่างๆ ในกระบวนการต่อไปนี้ งานนี้เป็นขัน้ตอนใน กระบวนการตัง้คา่ฝา่ย (ในหน้า 59) 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิการตามขัน้ตอนนี้ คณุตอ้งมสีทิธิจ์ดัการบทบาทและการเขา้ใชใ้นบทบาทผูใ้ชข้องคณุ 
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การจดัทาํฝ่าย 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ  

2 ในสว่นการจดัการบรษิทั คลกิที ่การจดัการบรษิทั  

3 ในสว่นการตัง้คา่ฝา่ย คลกิที ่การตัง้คา่ฝา่ย 

4 ในเพจรายการฝา่ย คลกิที ่ใหม ่

5 ป้อนชือ่และคาํอธบิายสาํหรบัฝา่ย แลว้บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 การตัง้คา่ฝา่ย (ในหน้า 57) 

 การพจิารณาเมือ่ตัง้คา่ฝา่ย (ในหน้า 58) 

 กระบวนการตัง้คา่ฝา่ย (ในหน้า 59) 

 การเชือ่มโยงกลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืกกบัฝา่ย (ในหน้า 60) 

 การเชือ่มโยงผูใ้ชก้บัฝา่ย (ในหน้า 61) 
 

การเช่ือมโยงกลุม่ค่ารายการสาํหรบัเลือกกบัฝ่าย 
คณุสามารถเชือ่มโยงกลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกไดเ้พยีงหนึง่กลุม่กบัแต่ละฝา่ย อย่างไรกต็าม 
กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกแต่ละกลุม่สามารถควบคมุคา่ของฟิลดร์ายการสาํหรบัเลอืกอย่างน้อยหนึ่งฟิลด์ในประเภทเรคคอรด์อย่างน้อยหนึง่ประเภท 
และสามารถเชือ่มโยงกลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกแต่ละกลุ่มกบัหลายฝา่ยได ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบักลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก โปรดดูที ่เกีย่วกบักลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก (ในหน้า 191) 

ในการเชือ่มโยงกลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืกกบัฝา่ย ใหท้าํตามขัน้ตอนต่างๆ ในกระบวนการต่อไปนี้ งานนี้เป็นขัน้ตอนใน กระบวนการตัง้คา่ฝ่าย (ในหน้า 59) 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิการตามขัน้ตอนนี้ คณุตอ้งมสีทิธิจ์ดัการบทบาทและการเขา้ใชใ้นบทบาทผูใ้ชข้องคณุ นอกจากนี้ 
ฟิลด์กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกจะตอ้งปรากฏอยู่ในโครงรา่งเพจรายละเอยีดฝา่ยสาํหรบับทบาทผูใ้ชข้องคณุ 

การเชือ่มโยงกลุ่มค่ารายการสาํหรบัเลือกกบัฝ่าย 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ 

2 ในสว่นการจดัการบรษิทั คลกิที ่การจดัการบรษิทั  

3 ในสว่นการตัง้คา่ฝา่ย คลกิที ่การตัง้คา่ฝา่ย 

4 ในรายการฝา่ย คลกิทีช่ ือ่ของฝา่ยทีค่ณุตอ้งการเชือ่มโยงกบักลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก 

5 ในเพจรายละเอยีดฝา่ย ในฟิลด์กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก คลกิทีไ่อคอนคน้หา แลว้เลอืกกลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกทีคุ่ณตอ้งการเชือ่มโยงกบัฝา่ย 

6 บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 



การจดัการบริษทั 

 

การจดัการ Oracle CRM On Demand Release 37 
สงิหาคม 2018  61 

 

หมายเหตุ: สาํหรบักลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืกทีใ่ชค้วบคุมคา่ทีป่รากฏในฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกในเรคคอรด์ 
ฟิลด์กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกจะตอ้งปรากฏอยู่ในโครงรา่งเพจรายละเอยีดสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 
 

การเช่ือมโยงผูใ้ช้กบัฝ่าย 
คณุจะสามารถเชือ่มโยงผูใ้ชแ้ต่ละรายกบัฝา่ยอย่างน้อยหนึง่ฝา่ยได ้ฝา่ยแรกทีเ่ชือ่มโยงกบัผูใ้ชจ้ะได้รบัการกาํหนดใหเ้ป็นฝา่ยหลกัของผูใ้ชโ้ดยอตัโนมตั ิแต่คณุสามารถเปลีย่นฝา่ยหลกัไดใ้นเรคคอรด์ของผูใ้ช ้
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การเปลีย่นแปลงฝา่ยหลกัสาํหรบัผูใ้ช ้(ในหน้า 241) 

คณุสามารถเชือ่มโยงผูใ้ชก้บัฝา่ยดว้ยสองวธิ ีดงันี้: 

 จากเรคคอรด์ของฝา่ย คณุสามารถเชือ่มโยงผูใ้ชก้บัฝา่ยได ้

 จากเรคคอรด์ผูใ้ช ้คณุสามารถเชือ่มโยงฝา่ยกบัผูใ้ชไ้ด ้

ในการเชือ่มโยงผูใ้ชก้บัฝา่ย ใหท้าํตามขัน้ตอนต่างๆ ในกระบวนการต่อไปนี้ งานนี้เป็นขัน้ตอนใน กระบวนการตัง้คา่ฝา่ย (ในหน้า 59) 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิการตามขัน้ตอนนี้ คณุตอ้งมทีัง้สทิธิจ์ดัการผูใ้ชแ้ละสทิธิจ์ดัการบทบาทและการเขา้ใชใ้นบทบาทผูใ้ชข้องคณุ นอกจากนี้ 
สว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูใ้ชฝ้า่ยจะตอ้งปรากฏอยู่ในโครงรา่งเพจรายละเอยีดทีร่ะบุใหก้บับทบาทของคณุสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ฝา่ย 

การเชือ่มโยงผูใ้ช้กบัฝ่าย 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ 

2 ในสว่นการจดัการบรษิทั คลกิที ่การจดัการบรษิทั  

3 ในสว่นการตัง้คา่ฝา่ย คลกิที ่การตัง้คา่ฝา่ย 

4 ในรายการฝา่ย คลกิทีช่ ือ่ของฝา่ยทีค่ณุตอ้งการเชือ่มโยงกบัผูใ้ช ้

5 ในเพจรายละเอยีดฝา่ย ใหเ้ลือ่นไปทีส่ว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูใ้ชฝ้า่ย และคลกิ เพิม่ 

6 เลอืกผูใ้ชท้ีค่ณุตอ้งการเชือ่มโยงกบัฝา่ย และบนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 

คณุสามารถเพิม่ผูใ้ชไ้ดถ้งึ 10 รายในแต่ละครัง้ ในการเชือ่มโยงผูใ้ชเ้พิม่เตมิกบัฝา่ย ใหค้ลกิ บนัทกึ และ เพิม่ผูใ้ช ้

ในการเชือ่มโยงฝา่ยกบัผูใ้ชจ้ากเพจรายละเอยีดผูใ้ช ้ใหท้าํตามขัน้ตอนต่างๆ ในกระบวนการต่อไปนี้ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิการตามขัน้ตอนนี้ คณุตอ้งมทีัง้สทิธิจ์ดัการผูใ้ชแ้ละสทิธิจ์ดัการบทบาทและการเขา้ใชใ้นบทบาทผูใ้ชข้องคณุ นอกจากนี้ 
อย่างน้อยอย่างใดอย่างหนึง่ดงัต่อไปนี้ตอ้งเป็นจรงิ: 

 ฟิลด์ฝา่ยหลกัจะปรากฏอยู่ในโครงรา่งเพจรายละเอยีดทีม่กีารระบุใหก้บับทบาทของคณุสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ผูใ้ช ้

 สว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัฝา่ยผูใ้ชป้รากฏอยู่ในโครงรา่งเพจผูใ้ชผู้ดู้แลระบบทีม่กีารระบุใหก้บับทบาทของคณุ 

หมายเหตุ: ในประเภทเรคคอรด์ผูใ้ช ้ฟิลด์ขอ้ความทีช่ ือ่วา่ ฝา่ย จะปรากฏใหใ้ชง้านเช่นกนั ฟิลดข์อ้ความฝา่ยเป็นสว่นหนึง่ของประเภทเรคคอรด์ผูใ้ช ้

การเชือ่มโยงฝ่ายกบัผูใ้ช้  

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ 

2 ในสว่นการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้ใหค้ลกิลงิค์ การจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้
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3 ในสว่นการจดัการผูใ้ชแ้ละกลุ่ม ใหค้ลกิทีล่งิค ์การจดัการผูใ้ช ้

4 ในรายการผูใ้ช ้ใหค้ลกิทีน่ามสกลุของผูใ้ชท้ีคุ่ณต้องการเชือ่มโยงกบัฝา่ย 

5 ในเพจรายละเอยีดผูใ้ช ้ใหท้าํอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 หากคุณตอ้งการเชือ่มโยงฝา่ยใหเ้ป็นฝา่ยหลกัของผูใ้ชเ้พยีงหนึง่ฝา่ยเทา่นัน้ ใหค้ลกิไอคอนคน้หาในฟิลดฝ์า่ยหลกั และเลอืกฝา่ยทีคุ่ณตอ้งการใหเ้ป็นฝา่ยหลกัสาํหรบัผูใ้ช ้

 หากคุณตอ้งการเชือ่มโยงหลายฝา่ยกบัผูใ้ช ้ใหเ้ลือ่นไปทีส่ว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัฝา่ย และคลกิ เพิม่ คณุสามารถเพิม่ไดถ้งึ 10 ฝา่ยในแต่ละครัง้ ในการเชือ่มโยงฝา่ยเพิม่เตมิกบัผูใ้ช ้
ใหค้ลกิ บนัทกึ และ เพิม่ฝา่ย 

 

เก่ียวกบัการรวมฝ่ายและการลบฝ่าย 
คณุสามารถลบฝา่ยได ้แมว้า่ฝา่ยดงักล่าวจะเชือ่มโยงกบัผูใ้ชแ้ละกบัเรคคอรด์อยู่ นอกจากนี้ คณุยงัสามารถรวมสองฝา่ยเป็นหนึ่งฝา่ยได ้เมือ่คณุรวมสองฝา่ยเขา้ดว้ยกนั ระบบจะเกบ็ไวห้นึง่ฝา่ย 
และลบอกีฝา่ยหนึ่งออก 

หลงัจากมกีารลบฝา่ย ซึง่เป็นผลมาจากการรวมฝ่ายแลว้ จะเกดิสิง่ต่อไปนี้: 

 ระบบจะลบฝา่ยออกจากเรคคอรด์ผูใ้ชใ้ดๆ ทีม่กีารเชือ่มโยงฝา่ยไว ้

 ผูใ้ชท้ีเ่ชือ่มโยงกบัฝา่ยทีถู่กลบออกและผูใ้ชท้ีไ่มไ่ด้เชือ่มโยงกบัฝา่ยทีม่กีารคงไวก้อ่นหน้านี้ จะไดร้บัการเชือ่มโยงกบัฝา่ยทีม่กีารคงไวโ้ดยอตัโนมตั ิหากฝา่ยทีถู่กลบเป็นฝา่ยหลกัของผูใ้ช ้
ฝา่ยทีม่กีารคงไวจ้ะกลายเป็นฝา่ยหลกัของผูใ้ช ้

 หากฝา่ยทีถู่กลบเชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ของประเภทเรคคอรด์อืน่ เชน่ บรษิทั ผูต้ดิต่อ และอืน่ๆ จะไมม่กีารเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัฝา่ยทีไ่ดร้บัการคงไวใ้นการดาํเนินการรวม 
แต่จะมกีารลา้งฟิลด์ฝา่ยในเรคคอรด์โดยอตัโนมตัแิทน อย่างไรกต็าม ระบบจะไมล่า้งฟิลด์กลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืกในเรคคอรด์  

หลงัจากทีคุ่ณลบฝา่ยโดยตรงแลว้ จะเกดิสิง่ต่อไปนี้: 

 ระบบจะลบฝา่ยออกจากเรคคอรด์ผูใ้ชใ้ดๆ ทีเ่ชือ่มโยงกบัฝา่ย หากฝา่ยทีถู่กลบออกเป็นฝา่ยหลกัของผูใ้ช ้ฝา่ยแรกในรายการฝา่ยทีเ่หลอืทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ของผูใ้ช ้
จะกลายเป็นฝา่ยหลกัของผูใ้ช ้

 หากฝา่ยทีถู่กลบเชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ประเภทอืน่ เชน่ บรษิทั ผูต้ดิต่อ และอืน่ๆ จะมกีารลา้งฟิลด์ฝา่ยในเรคคอรด์เหลา่นัน้โดยอตัโนมตั ิอย่างไรกต็าม 
ระบบจะไม่ลา้งฟิลด์กลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืกในเรคคอรด์  

คณุสามารถเชือ่มโยงฝา่ยอืน่กบัเรคคอรด์ทีม่กีารลา้งขอ้มลูในฟิลด์ฝา่ยเนื่องจากฝา่ยถูกลบ เมือ่คณุเชือ่มโยงฝา่ยกบัเรคคอรด์ทีม่กีารลา้งฟิลด์ฝา่ย จะมกีารอปัเดตฟิลด์กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกในเรคคอรด์ 
ดงันี้: 

 หากเชือ่มโยงฝา่ยใหมก่บักลุม่ค่ารายการสาํหรบัเลอืก ฟิลด์กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกในเรคคอรด์จะป็อปปเูลทดว้ยกลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกสาํหรบัฝา่ยใหม ่

 หากไมไ่ดเ้ชือ่มโยงฝา่ยใหมก่บักลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก ระบบจะลา้งฟิลด์กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกในเรคคอรด์ 

คณุสามารถเรยีกคนืฝา่ยทีถู่กลบได ้เมือ่คณุเรยีกคนืฝา่ย ระบบจะไมเ่รยีกคนืการเชือ่มโยงใดๆ ทีม่อียู่กอ่นหน้านี้ระหวา่งฝา่ยทีเ่รยีกคนืและเรคคอรด์ผูใ้ช ้การเชือ่มโยงใดๆ 
ทีม่อียู่กอ่นหน้านี้ระหวา่งฝา่ยทีเ่รยีกคนืและเรคคอรด์ประเภทอืน่ เชน่ บรษิทั ผูต้ดิต่อ และอืน่ๆ จะไดร้บัการเรยีกคนืดว้ย 

สาํหรบัคาํแนะนําทลีะขัน้ตอนในการรวมเรคคอรด์ โปรดดูที ่การรวมเรคคอรด์ 
 

เก่ียวกบัฝ่ายและกลุ่มค่ารายการสาํหรบัเลอืกในเรคคอรด์ 
ตารางต่อไปนี้สรปุลกัษณะของฟิลด์ฝา่ยและกลุ่มค่ารายการสาํหรบัเลอืก เมือ่ผูใ้ชจ้ดัทาํและแกไ้ขเรคคอรด์ สาํหรบัทกุกรณใีนตารางนี้ จะถอืวา่: 

 แต่ละฝา่ยเชือ่มโยงกบักลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก 

 ผูใ้ชแ้ต่ละรายเชือ่มโยงกบัฝา่ยอย่างน้อยหนึง่ฝา่ย 

 ทัง้ฟิลด์ฝา่ยและฟิลด์กลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืกปรากฏอยู่ในโครงรา่งเพจรายละเอยีด 
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สามารถอปัเดตฟิลดฝ่์าย

ได้ 
สามารถอปัเดตฟิลดก์ลุ่มค่า

รายการสาํหรบัเลือกได้ 
เมือ่ผูใ้ช้จดัทาํเรคคอรด์ จะมีการใช้ลกัษณะต่อไปน้ี เมือ่ผูใ้ช้อปัเดตเรคคอรด์ จะมีการใช้ลกัษณะต่อไปน้ี 

ใช ่ ใช ่  ฟิลด์ฝา่ยจะป็อปปเูลทดว้ยฝา่ยหลกัของผูใ้ชท้ีจ่ดัทาํเ

รคคอรด์ 
ผูใ้ชส้ามารถเปลีย่นแปลงคา่ในฟิลด์ฝา่ยกอ่นทีจ่ะบนั

ทกึเรคคอรด์ 

 ฟิลด์กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกจะป็อปปเูลทดว้ยก

ลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกของฝา่ย 
ผูใ้ชส้ามารถเปลีย่นแปลงคา่ในฟิลด์กลุ่มคา่รายการ

สาํหรบัเลอืกกอ่นทีจ่ะบนัทกึเรคคอรด์ 

 ผูใ้ชส้ามารถเปลีย่นแปลงคา่ในฟิลด์ฝา่ยหรอืฟิลด์กลุม่คา่รายการ

สาํหรบัเลอืก 

 หากผูใ้ชล้า้งขอ้มลูในฟิลด์ฝา่ย 
ระบบจะลา้งฟิลด์กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกโดยอตัโนมตั ิ

 หากผูใ้ชเ้ลอืกฝา่ยอืน่ 
ฟิลด์กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกจะป็อปปเูลทดว้ยกลุม่คา่รายการ

สาํหรบัเลอืกสาํหรบัฝา่ยใหม่ 

 หากผูใ้ชเ้ลอืกกลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืกอืน่หรอืลา้งขอ้มลูในฟิล

ด์กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก 
จะไมม่กีารเปลีย่นแปลงฟิลด์ฝา่ยโดยอตัโนมตั ิ

ไม ่ ใช ่  ฟิลด์ฝา่ยจะป็อปปเูลทดว้ยฝา่ยหลกัของผูใ้ชท้ีจ่ดัทาํเ

รคคอรด์ 
ผูใ้ชไ้มส่ามารถเปลีย่นแปลงคา่ในฟิลด์ฝา่ยได ้

 ฟิลด์กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกจะป็อปปเูลทดว้ยก

ลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกของฝา่ย 
ผูใ้ชส้ามารถเปลีย่นแปลงคา่ในฟิลด์กลุ่มคา่รายการ

สาํหรบัเลอืกกอ่นทีจ่ะบนัทกึเรคคอรด์ 

 ผูใ้ชไ้มส่ามารถเปลีย่นแปลงคา่ในฟิลด์ฝา่ย 

 ผูใ้ชส้ามารถเปลีย่นแปลงคา่ในฟิลด์กลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืก 

 หากผูใ้ชเ้ลอืกกลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืกอืน่หรอืลา้งขอ้มลูในฟิล

ด์กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก 
จะไมม่กีารเปลีย่นแปลงฟิลด์ฝา่ยโดยอตัโนมตั ิ

ใช ่ ไม ่  ฟิลด์ฝา่ยจะป็อปปเูลทดว้ยฝา่ยหลกัของผูใ้ชท้ีจ่ดัทาํเ

รคคอรด์ 
ผูใ้ชส้ามารถเปลีย่นแปลงคา่ในฟิลด์ฝา่ยกอ่นทีจ่ะบนั

ทกึเรคคอรด์ 

 ฟิลด์กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกจะป็อปปเูลทดว้ยก

ลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกของฝา่ย 
ผูใ้ชไ้มส่ามารถเปลีย่นแปลงคา่ในฟิลด์กลุม่คา่รายกา

รสาํหรบัเลอืกในเรคคอรด์ได้ 

 ผูใ้ชส้ามารถเปลีย่นแปลงคา่ในฟิลด์ฝา่ย 

 ผูใ้ชไ้มส่ามารถเปลีย่นแปลงคา่ในฟิลดก์ลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอื

กไดโ้ดยตรง 

 หากผูใ้ชล้า้งขอ้มลูในฟิลด์ฝา่ย 
ระบบจะลา้งฟิลด์กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกโดยอตัโนมตั ิ 

 หากผูใ้ชเ้ลอืกฝา่ยอืน่ 
ฟิลด์กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกจะป็อปปเูลทดว้ยกลุม่คา่รายการ

สาํหรบัเลอืกสาํหรบัฝา่ยใหม ่

ไม ่ ไม ่  ฟิลด์ฝา่ยจะป็อปปเูลทดว้ยฝา่ยหลกัของผูใ้ชท้ีจ่ดัทาํเ

รคคอรด์ 
ผูใ้ชไ้มส่ามารถเปลีย่นแปลงคา่ในฟิลด์ฝา่ยในเรคคอ

รด์ได ้

 ฟิลด์กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกจะป็อปปเูลทดว้ยก

ลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกของฝา่ย 
ผูใ้ชไ้มส่ามารถเปลีย่นแปลงคา่ในฟิลด์กลุม่คา่รายกา

รสาํหรบัเลอืกในเรคคอรด์ได้ 

ผูใ้ชไ้มส่ามารถเปลีย่นแปลงคา่ในฟิลดฝ์า่ยหรอืฟิลด์กลุม่คา่รายการสาํหรั

บเลอืก 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 การตัง้คา่ฝา่ย (ในหน้า 57) 

 การพจิารณาเมือ่ตัง้คา่ฝา่ย (ในหน้า 58) 
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 กระบวนการตัง้คา่ฝา่ย (ในหน้า 59) 

 การจดัทาํฝา่ย (ในหน้า 59) 

 การเชือ่มโยงกลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกกบัฝา่ย (ในหน้า 60) 

 การเชือ่มโยงผูใ้ชก้บัฝา่ย (ในหน้า 61) 

 การเปลีย่นแปลงฝา่ยหลกัสาํหรบัผูใ้ช ้(ในหน้า 241) 

 เกีย่วกบักลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืก (ในหน้า 191) 

 การพจิารณาเมือ่ตัง้คา่กลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืก (ในหน้า 192) 

 กระบวนการตัง้คา่กลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืก (ในหน้า 193) 

 การจดัทาํกลุม่ค่ารายการสาํหรบัเลอืก (ในหน้า 193) 

 การแมปคา่รายการสาํหรบัเลอืกกบักลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก (ในหน้า 134) 
 

การตรวจสอบของบริษทั 
แนวทางการตรวจสอบเป็นความสามารถทีส่าํคญัในการปฏบิตัติามกฎขอ้บงัคบัและนโยบายของบรษิทั โปรดดูทีห่วัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัแนวทางการตรวจสอบใน Oracle CRM On 
Demand: 

 การตรวจสอบกจิกรรมการไซน์อนิของผูใ้ชทุ้กคน (ในหน้า 64) 

 การตรวจสอบการใชท้รพัยากรของบรษิทัของคณุ  (ในหน้า 65) 

 การตรวจดูการเปลีย่นแปลงแนวทางการตรวจสอบดว้ยแนวทางการตรวจสอบหลกั (ในหน้า 66) 

 การตรวจดูแนวทางการตรวจสอบสาํหรบัการเปลีย่นแปลงการตัง้คา่การดูแลระบบ (ในหน้า 68) 

 การตรวจดูอเีมลท์ีร่อดําเนนิการและสง่แลว้ของบรษิทัของคณุ (ในหน้า 69) 

 การตรวจดูคาํขอเอก็ซป์อรต์ทัง้หมดสาํหรบับรษิทัของคณุ (ในหน้า 70) 
 

การตรวจสอบกิจกรรมการไซน์อินของผูใ้ช้ทุกคน 
คณุสามารถตรวจสอบประวตักิารไซน์อนิสาํหรบัผูใ้ชท้กุคนทีบ่รษิทัของคุณได ้เพจประวตักิารไซน์อนิจะแสดงขอ้มลูวา่ผูใ้ชค้นใดของคณุกาํลงัใชแ้อปพลเิคชนัอยู่และใชเ้มือ่ใด 
เพจประวตักิารไซน์อนิยงัจะบนัทกึกจิกรรมการไซน์อนิของฝา่ยบรกิารลูกคา้ของ Oracle CRM On Demand ดว้ย 

หมายเหตุ: เรคคอรด์ไซน์อนิของผูใ้ชท้ีน่านกว่า 90 วนัจะถูกลบออกจาก Oracle CRM On Demand อย่างต่อเนือ่ง 
ขอ้มลูประวตักิารนํามาใชข้องผูใ้ชจ้ะถูกจดัเกบ็ไวใ้นคลงัขอ้มลูเพือ่สนบัสนุนการวเิคราะห์แนวโน้มทีผ่า่นมาของการวดัการนํามาใชข้องผูใ้ชใ้นการวเิคราะห์ Oracle CRM On Demand 
แต่ขอ้มลูนี้จะไมม่อียู่เมือ่มกีาร Extract (ดงึขอ้มลู), Transform (แปลง) และ Load (โหลด) (ETL) ขอ้มลูเตม็รปูแบบระหวา่งการอปัเกรด Oracle CRM On 
Demand เป็นเวอรช์นัใหม่ หรอืเมือ่มกีารยา้ยขอ้มลูของบรษิทัจากสภาพแวดลอ้ม Oracle CRM On Demand หนึง่ไปยงัสภาพแวดลอ้ม Oracle CRM On Demand 
อกีแหง่หนึง่ สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัประเภทเรือ่งการวเิคราะหข์องการวเิคราะหก์ารตดิตามการใช ้โปรดดูที ่ประเภทเรือ่งการวเิคราะหข์องการวเิคราะหก์ารตดิตามการใช ้

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิการตามขัน้ตอนนี้ บทบาทของคุณตอ้งมสีทิธิจ์ดัการบรษิทั – ไซน์อนิและการตรวจสอบของบรษิทัรวมอยู่ดว้ย 

ในการตรวจสอบกิจกรรมการไซน์อินสาํหรบัผู้ใช้ทุกคน 

1 ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ 
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2 ในสว่นการจดัการบรษิทั คลกิทีล่งิค ์การจดัการบรษิทั 

3 ในสว่นการตรวจสอบของบรษิทั ใหค้ลกิลงิคก์ารตรวจสอบการไซน์อนิ 

เพจการตรวจสอบการไซน์อนิจะแสดงกจิกรรมการตรวจสอบการไซน์อนิทัง้หมดสาํหรบั Oracle CRM On Demand  

หมายเหตุ: ฟิลด์ประเภทในเรคคอรด์ไซน์อนิแสดงชอ่งทางทีม่กีารพยายามไซน์อนิ ตวัอย่างเชน่ หากมกีารพยายามไซน์อนิผา่นวนิโดวเ์บราเซอร์ ฟิลด์ประเภทจะแสดงคา่ อนิเตอรแ์อคทฟี 
หากมกีารพยายามไซน์อนิผา่นบรกิารทางเวบ็ ฟิลด์ประเภทจะแสดงค่า บรกิารทางเวบ็ 

4 บนแถบชือ่การตรวจสอบการไซน์อนิ ใหเ้ลอืกรายการใดรายการหนึง่ดงัต่อไปนี้จากเมนู:   

 การตรวจสอบการไซน์อินทัง้หมด การตัง้คา่ดฟีอลต์ของคณุสาํหรบัการดูกจิกรรมการไซน์อนิ 
รายการนี้จะแสดงขอ้มลูการตรวจสอบการไซน์อนิทัง้หมดและมกีารเรยีงลาํดบัตามเวลาการไซน์อนิ 

 ผูใ้ช้ทัง้หมดท่ีไซน์อินอยู่ในปัจจุบนั ผูใ้ชท้ัง้หมดทีไ่ซน์อนิเขา้สู ่Oracle CRM On Demand อยู่ในปจัจุบนั รายการนี้มกีารเรยีงลําดบัตามเวลาการไซน์อนิ 

หมายเหตุ: เมนูนี้ยงัจะแสดงรายการทีก่าํหนดเองใดๆ ทีคุ่ณไดจ้ดัทาํ 

ในการจดัการรายการกิจกรรมการไซน์อิน   

 บนแถบชือ่การตรวจสอบการไซน์อนิ ใหค้ลกิปุ่ม เมนู เพือ่ทาํสิง่ต่อไปนี้ : 

 เอก็ซ์ปอรต์รายการ เอก็ซป์อรต์รายการกจิกรรมการไซน์อนิเพือ่บนัทกึไวใ้นคอมพวิเตอรข์องคณุ โปรดดูที ่การเอก็ซป์อรต์เรคคอรด์ในรายการ 

 นับจาํนวนเรคคอรด์ นบัจาํนวนเรคคอรด์ในรายการกจิกรรมการไซน์อนิ โปรดดูที ่การนบัจาํนวนเรคคอรด์ในรายการ 

 แก้ไขรายการ แกไ้ขรายการทีฟิ่ลเตอรข์องกจิกรรมการไซน์อนิ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ 

 จดัการรายการ จดัการรายการกจิกรรมการไซน์อนิ โปรดดูที ่เพจจดัการรายการ 

 จดัทาํรายการใหม่ จดัทาํรายการทีฟิ่ลเตอรใ์หม่ของกจิกรรมการไซน์อนิ โปรดดูที ่การจดัทําและการแกไ้ขรายการ 

 บนัทึกรายการ บนัทกึรายการกจิกรรมการไซน์อนิ ซึง่จะนําคณุตรงไปยงัเพจทีม่ตีวัเลอืกบนัทกึ 

 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งจากหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 การตรวจสอบกจิกรรมการไซน์อนิของผูใ้ช ้(ในหน้า 242) 
 

การตรวจสอบการใช้ทรพัยากรของบริษทัของคณุ 
คณุสามารถตรวจดูการใชท้รพัยากรของบรษิทั ตลอดจนการเปลีย่นแปลงในแต่ละดา้นดงัต่อไปนี้: 

 รเีซต็รหสัผา่น 

 ลมืรหสัผา่น 

 ตอบคาํถามสาํหรบัรกัษาความปลอดภยั 

 เปลีย่น ID ของ SSO 

 เปลีย่น ID ผูใ้ช ้
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 เปลีย่นทีอ่ยู่อเีมล ์

 ตัง้รหสัผา่น 

 รหสัผา่นเริม่ตน้ 

 ออฟไลน์ 

หมายเหตุ: เรคคอรด์การใชท้รพัยากรทีเ่กา่กวา่ 90 วนัจะถูกลบออกจาก Oracle CRM On Demand อย่างต่อเนือ่ง อย่างไรกต็าม เรคคอรด์ยงัจะไมถู่กลบออกเมือ่มกีารจดัทาํผูใ้ช ้
หรอืเมือ่มกีารแกไ้ขฟิลด์ต่อไปนี้: อเีมล ์ตวัระบุภายนอกสาํหรบัไซน์ออนครัง้เดยีว บทบาท สถานะ และ ID ไซน์อนิของผูใ้ช ้

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิการตามขัน้ตอนนี้ บทบาทของคุณตอ้งมสีทิธิจ์ดัการบรษิทั – ไซน์อนิและการตรวจสอบของบรษิทัรวมอยู่ดว้ย 

ในการตรวจสอบการใช้ทรพัยากรของบริษทัของคณุ 

1 ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ 

2 ในสว่นการจดัการบรษิทั คลกิทีล่งิค ์การจดัการบรษิทั 

3 ในสว่นการตรวจสอบของบรษิทั ใหค้ลกิลงิคก์ารตรวจสอบ 

4 ตรวจสอบประวตักิารใชท้รพัยากรของบรษิทัของคุณ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารจดัการรายการของเรคคอรด์การใชท้รพัยากร 

ในการจดัการรายการของเรคคอรด์การใช้ทรพัยากร 

 ในแถบชือ่ของเพจแนวทางการตรวจสอบ ใหค้ลกิ เมนู จากนัน้เลอืกตวัเลอืกสาํหรบังานทีคุ่ณตอ้งการดําเนนิการ ดงันี้: 

 เอก็ซ์ปอรต์รายการ เอก็ซป์อรต์รายการเป็นไฟล ์โปรดดูที ่การเอก็ซป์อรต์เรคคอรด์ในรายการ 

 จาํนวนเรคคอรด์ นบัจาํนวนเรคคอรด์ในรายการ โปรดดูที ่การนบัจํานวนเรคคอรด์ในรายการ 

 แก้ไขรายการ แกไ้ขรายการ โปรดดูที ่การจดัทําและแกไ้ขรายการ ตวัอย่างเชน่ คณุสามารถเปลีย่นฟิลเตอรร์ายการ เลอืกฟิลด์ต่างๆ ทีต่อ้งการใหแ้สดง 
หรอืเปลีย่นการเรยีงลาํดบัสาํหรบัรายการ 

 บนัทึกรายการ บนัทกึรายการนัน้ การเลอืกตวัเลอืกนี้จะเปิดเพจทีคุ่ณสามารถเลอืกตวัเลอืกสาํหรบัการบนัทกึรายการ 

 แสดงฟิลเตอรร์ายการ ดูฟิลเตอรท์ีไ่ดร้บัการกาํหนดไวใ้นปจัจุบนัสาํหรบัรายการ 

 จดัทาํรายการใหม่ จดัทาํรายการทีฟิ่ลเตอรใ์หม่ โปรดดูที ่การจดัทาํและแกไ้ขรายการ 

 จดัการรายการ ดูรายละเอยีดของรายการ หรอืเปลีย่นลาํดบัในการปรากฏของรายการในรายการสาํหรบัเลอืกของรายการนัน้บนเพจรายการ โปรดดูที ่เพจจดัการรายการ 
 

การตรวจดกูารเปล่ียนแปลงแนวทางการตรวจสอบด้วยแนวทางการตรวจสอบหลกั 
คณุสามารถตรวจดูแนวทางการตรวจสอบถงึการเปลีย่นแปลงทีผู่ใ้ชไ้ดท้าํกบัฟิลด์ทีต่รวจสอบสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีส่ามารถตรวจสอบไดท้ัง้หมด หากเลอืกตวัเลอืกสาํหรบัตดิตามการจดัทาํ การลบ 
และการเรยีกคนืเรคคอรด์ไวใ้นการตัง้คา่แนวทางการตรวจสอบสาํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้ แนวทางการตรวจสอบหลกัยงัจะแสดงเรคคอรด์แนวทางการตรวจสอบสาํหรบัการดําเนนิการเหลา่นี้ดว้ย 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิการตามขัน้ตอนนี้ บทบาทของคุณตอ้งมสีทิธิเ์ขา้ใชแ้นวทางการตรวจสอบหลกัและการตรวจสอบการตัง้คา่การดูแลระบบ 
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การตรวจดกูารเปลีย่นแปลงแนวทางการตรวจสอบด้วยแนวทางการตรวจสอบหลกั 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้ 

2 ในสว่นการจดัการบรษิทั คลกิทีล่งิค ์การจดัการบรษิทั  

3 ในสว่นการตรวจสอบของบรษิทั ใหค้ลกิลงิคแ์นวทางการตรวจสอบหลกั  

แนวทางการตรวจสอบหลกัจะแสดงค่าต่อไปนี้:  

 เลขท่ี ID แถว ID ในตาราง 

 ประเภทเรคคอรด์ ประเภทเรคคอรด์ทีก่าํลงัตรวจสอบ 

 ช่ือเรคคอรด์ ชือ่ของเรคคอรด์ทีก่าํลงัตรวจสอบ 

 IP แอดเดรสท่ีมา IP แอดเดรสของคอมพวิเตอรซ์ึง่มกีารดําเนินการเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ 

หมายเหตุ: คา่นี้จะแสดงเฉพาะเมือ่มขีอ้มลูนี้อยู่เทา่นัน้ 

 ประเภทเซสชนั คา่นี้จะระบุวา่เซสชนันี้เป็นแบบอนิเตอรแ์อคทฟีหรอืเป็นบรกิารทางเวบ็ 

 นามสกลุ  นามสกลุของผูใ้ช ้

 ช่ือ  ชือ่ของผูใ้ช ้

 ID ไซน์อินของผูใ้ช้ ID ลอ็กอนิของผูใ้ช ้

 การดาํเนินการ ประเภทของการตัง้คา่ทีด่ําเนินการ เชน่ จดัทาํ ลบ หรอืแกไ้ข 

 ฟิลดท่ี์แก้ไข ฟิลด์ทีถู่กแกไ้ขในออบเจกต์ 

 ค่าเดิม คา่กอ่นหน้าของฟิลด์ 

 ค่าใหม่ คา่ใหมข่องฟิลด ์ตวัอย่างเชน่ หากคณุเปลีย่นแปลงคา่ของฟิลด์ลาํดบัความสาํคญัของคาํขอบรกิารจากตํ่าไปสงู ฟิลด์คา่เดมิจะยงัคงเป็นตํ่า และฟิลด์คา่ใหมจ่ะเป็นสงู 
หากคุณลบเรคคอรด์ ฟิลด์คา่เดมิจะวา่งเปลา่ และฟิลด์คา่ใหมจ่ะเปลีย่นเป็นเรคคอรด์ทีล่บ 

 วนัท่ี วนัทีเ่มือ่ออบเจกต์ถูกตรวจสอบครัง้สดุทา้ย 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัแนวทางการตรวจสอบ โปรดดูที ่การปรบัแต่งแนวทางการตรวจสอบ (ในหน้า 172)  

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารจดัการรายการของเรคคอรด์แนวทางการตรวจสอบ 

ในการจดัการรายการของเรคคอรด์แนวทางการตรวจสอบ 

 ในแถบชือ่ของเพจแนวทางการตรวจสอบหลกั ใหค้ลกิ เมนู จากนัน้เลอืกตวัเลอืกสาํหรบังานทีค่ณุตอ้งการดําเนนิการ ดงันี้: 

 เอก็ซ์ปอรต์รายการ เอก็ซป์อรต์รายการเป็นไฟล ์โปรดดูที ่การเอก็ซป์อรต์เรคคอรด์ในรายการ 

 จาํนวนเรคคอรด์ นบัจาํนวนเรคคอรด์ในรายการ โปรดดูที ่การนบัจํานวนเรคคอรด์ในรายการ 

 แก้ไขรายการ แกไ้ขรายการ โปรดดูที ่การจดัทําและแกไ้ขรายการ ตวัอย่างเชน่ คณุสามารถเปลีย่นฟิลเตอรร์ายการ เลอืกฟิลด์ต่างๆ ทีต่อ้งการใหแ้สดง 
หรอืเปลีย่นการเรยีงลาํดบัสาํหรบัรายการ 

 บนัทึกรายการ บนัทกึรายการนัน้ การเลอืกตวัเลอืกนี้จะเปิดเพจทีคุ่ณสามารถเลอืกตวัเลอืกสาํหรบัการบนัทกึรายการ 

 แสดงฟิลเตอรร์ายการ ดูฟิลเตอรท์ีไ่ดร้บัการกาํหนดไวใ้นปจัจบุนัสาํหรบัรายการ 

 จดัทาํรายการใหม่ จดัทาํรายการทีฟิ่ลเตอรใ์หม่ โปรดดูที ่การจดัทาํและแกไ้ขรายการ 

 จดัการรายการ ดูรายละเอยีดของรายการ หรอืเปลีย่นลาํดบัในการปรากฏของรายการในรายการสาํหรบัเลอืกของรายการนัน้บนเพจรายการ โปรดดูที ่เพจจดัการรายการ 
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การตรวจดแูนวทางการตรวจสอบสาํหรบัการเปล่ียนแปลงการตัง้ค่าการดแูลระบบ 
คณุสามารถตรวจดูแนวทางการตรวจสอบถงึการเปลีย่นแปลงทีผู่ดู้แลระบบไดด้ําเนนิการกบับทบาท, สมดุบนัทกึ, โปรไฟลก์ารเขา้ใช,้ ชือ่แทก็การใชร้ว่มกนักบั REST, 
การปรบัแต่งของเจา้ของกอ่นหน้า และการตัง้คา่แนวทางการตรวจสอบสาํหรบัประเภทเรคคอรด์  

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิการตามขัน้ตอนนี้ บทบาทของคุณตอ้งมสีทิธิเ์ขา้ใชแ้นวทางการตรวจสอบหลกัและการตรวจสอบการตัง้คา่การดูแลระบบ 

การตรวจดแูนวทางการตรวจสอบสาํหรบัการเปลีย่นแปลงการตัง้ค่าการดแูลระบบ 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้ 

2 ในสว่นการจดัการบรษิทั คลกิทีล่งิค ์การจดัการบรษิทั  

3 ในสว่นการตรวจสอบของบรษิทั ใหค้ลกิทีล่งิค์การตรวจสอบการตัง้คา่การดูแลระบบ  

ตารางการตรวจสอบการตัง้คา่การดูแลระบบจะแสดงคา่ต่างๆ ต่อไปนี้:  

 เลขท่ี ID แถว ID ในตาราง 

 ประเภทเรคคอรด์ ประเภทเรคคอรด์ทีก่าํลงัตรวจสอบ 

 ช่ือเรคคอรด์ ชือ่ของเรคคอรด์ทีก่าํลงัตรวจสอบ 

 IP แอดเดรสท่ีมา IP แอดเดรสของคอมพวิเตอรซ์ึง่มกีารดําเนินการเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ 

หมายเหตุ: คา่นี้จะแสดงเฉพาะเมือ่มขีอ้มลูนี้อยู่เทา่นัน้ 

 ประเภทเซสชนั คา่นี้จะระบุวา่เซสชนันี้เป็นแบบอนิเตอรแ์อคทฟีหรอืเป็นบรกิารทางเวบ็ 

 นามสกลุ  นามสกลุของผูใ้ช ้

 ช่ือ  ชือ่ของผูใ้ช ้

 ID ไซน์อินของผูใ้ช้ ID ลอ็กอนิของผูใ้ช ้

 การดาํเนินการ ประเภทของการตัง้คา่ทีด่ําเนินการ เชน่ จดัทาํ ลบ หรอืแกไ้ข 

 ฟิลดท่ี์แก้ไข ฟิลด์ทีถู่กแกไ้ขในออบเจกต์ 

 ค่าเดิม คา่กอ่นหน้าของฟิลด์ 

 ค่าใหม่ คา่ใหมข่องฟิลด ์ตวัอย่างเชน่ หากคณุเปลีย่นแปลงคา่ของฟิลด์ลาํดบัความสาํคญัของคาํขอบรกิารจากตํ่าไปสงู ฟิลด์คา่เดมิจะยงัคงเป็นตํ่า และฟิลด์คา่ใหมจ่ะเป็นสงู 
หากคณุลบเรคคอรด์ ฟิลด์คา่เดมิจะวา่งเปลา่ และฟิลด์คา่ใหมจ่ะเปลีย่นเป็นเรคคอรด์ทีล่บ 

 วนัท่ี วนัทีเ่มือ่ออบเจกต์ถูกตรวจสอบครัง้สดุทา้ย 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารจดัการรายการของการเปลีย่นแปลงการตัง้คา่การดูแลระบบ 

ในการจดัการรายการของการเปลีย่นแปลงการตัง้ค่าการดูแลระบบ 

 ในแถบชือ่ของเพจการตรวจสอบการตัง้คา่การดูแลระบบ ใหค้ลกิ เมนู จากนัน้เลอืกตวัเลอืกสาํหรบังานทีค่ณุตอ้งการดําเนนิการ ดงันี้: 
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 เอก็ซ์ปอรต์รายการ เอก็ซป์อรต์รายการเป็นไฟล ์โปรดดูที ่การเอก็ซป์อรต์เรคคอรด์ในรายการ 

 จาํนวนเรคคอรด์ นบัจาํนวนเรคคอรด์ในรายการ โปรดดูที ่การนบัจํานวนเรคคอรด์ในรายการ 

 แก้ไขรายการ แกไ้ขรายการ โปรดดูที ่การจดัทําและแกไ้ขรายการ ตวัอย่างเชน่ คณุสามารถเปลีย่นฟิลเตอรร์ายการ เลอืกฟิลด์ต่างๆ ทีต่อ้งการใหแ้สดง 
หรอืเปลีย่นการเรยีงลาํดบัสาํหรบัรายการ 

 บนัทึกรายการ บนัทกึรายการนัน้ การเลอืกตวัเลอืกนี้จะเปิดเพจทีคุ่ณสามารถเลอืกตวัเลอืกสาํหรบัการบนัทกึรายการ 

 แสดงฟิลเตอรร์ายการ ดูฟิลเตอรท์ีไ่ดร้บัการกาํหนดไวใ้นปจัจุบนัสาํหรบัรายการ 

 จดัทาํรายการใหม่ จดัทาํรายการทีฟิ่ลเตอรใ์หม่ โปรดดูที ่การจดัทาํและแกไ้ขรายการ 

 จดัการรายการ ดูรายละเอยีดของรายการ หรอืเปลีย่นลาํดบัในการปรากฏของรายการในรายการสาํหรบัเลอืกของรายการนัน้บนเพจรายการ โปรดดูที ่เพจจดัการรายการ 
 

การตรวจดอีูเมลท่ี์รอดาํเนินการและส่งแลว้ของบริษทัของคณุ 
เพจการตรวจสอบอเีมลจ์ะแสดงขอ้มลูต่อไปนี้:  

 สรปุการตรวจสอบอีเมล ์แสดงจํานวนอเีมล์ทีร่อดําเนนิการจาก Oracle CRM On Demand 

 เอาต์บอกซ์ แสดงรายละเอยีดทีร่ะบุเกีย่วกบัอเีมลท์ีร่อสง่จาก Oracle CRM On Demand 

 รายการท่ีส่ง แสดงขอ้มลูทีร่ะบุเกีย่วกบัอเีมลท์ีส่ง่จาก Oracle CRM On Demand เรยีบรอ้ยแลว้ รายการอเีมล์ทีส่ง่ทีเ่ป็นขอ้มลูทีเ่ก่ากวา่ 30 วนัจะไดร้บัการลา้งออกจาก 
Oracle CRM On Demand อย่างต่อเนื่อง คณุสามารถใชก้ารคน้หาดว้ยอลัฟาเพือ่คน้หาอเีมล์ทีส่ง่ได ้

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิการตามขัน้ตอนนี้ บทบาทของคุณตอ้งมสีทิธิเ์ขา้ใชแ้นวทางการตรวจสอบหลกัและการตรวจสอบการตัง้คา่การดูแลระบบ 

ในการตรวจดอีูเมล์ทีร่อดาํเนินการและส่งแล้วจาก Oracle CRM On Demand 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้ 

2 ในสว่นการจดัการบรษิทั คลกิทีล่งิค ์การจดัการบรษิทั  

3 ในสว่นการตรวจสอบของบรษิทั คลกิทีล่งิค ์การตรวจสอบอเีมล ์ 

สว่นเอาต์บอกซแ์ละรายการทีส่ง่จะแสดงขอ้มลูต่อไปนี้:  

 ประเภท คอลมัน์นี้แสดงคา่ใดคา่หนึง่ต่อไปนี้: 

 ลูกค้า อเีมลท์ีผู่ใ้ชส้ง่ไปยงัลกูคา้ 

 การปฏิบติังาน อเีมลท์ีส่ง่โดย Oracle CRM On Demand ไปยงั Oracle CRM On Demand Customer Care 

 บริการ อเีมลท์ีส่ง่ไปยงัลกูคา้โดย Oracle CRM On Demand 

 สถานะ คอลมัน์นี้แสดงคา่ใดคา่หนึง่ต่อไปนี้: 

 จดัคิว คาํขออเีมลย์งัไมไ่ดร้บัการประมวลผล 

 ระหว่างดาํเนินการ อเีมลก์าํลงัไดร้บัการประมวลผล Oracle CRM On Demand พยายามสง่อเีมล ์3 ครัง้ หากในครัง้ที ่3 สง่อเีมลไ์มส่าํเรจ็ 
สถานะจะเปลีย่นเป็นขอ้ผดิพลาด 

 ส่งแล้ว สง่อเีมลเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 ข้อผิดพลาด คาํขออเีมลไ์มเ่สรจ็สมบูรณ์เนื่องจากเกดิขอ้ผดิพลาดขึน้ 
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 จาก ชือ่บุคคลหรอืบรษิทัทีส่ง่อเีมล ์

 ส่งแล้ว วนัทีแ่ละเวลาทีล่งไวข้องการสง่อเีมล ์

 ถงึ ทีอ่ยู่อเีมลข์องผูร้บัทัง้หมดทีอ่เีมลน์ัน้ถูกสง่ถงึ 

 เร่ิมต้นโดย ID ลอ็กอนิของผูใ้ชท้ีเ่ร ิม่ตน้อเีมล์ 

 หวัเรื่อง หวัเรือ่งของอเีมล ์

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัแนวทางการตรวจสอบ โปรดดูที ่การปรบัแต่งแนวทางการตรวจสอบ (ในหน้า 172)  

 
 

การตรวจดคูาํขอเอก็ซป์อรต์ทัง้หมดสาํหรบับริษทัของคณุ 
เพจควิคาํขอเอก็ซป์อรต์หลกัจะแสดงรายการของคาํขอเอก็ซป์อรต์ทีร่อดําเนนิการและทีเ่สรจ็สมบูรณ์แลว้ทีเ่กบ็รกัษาเป็นขอ้มลูไวส้าํหรบับรษิทัของคณุในปจัจุบนั 
คณุสามารถตรวจดูคาํขอเอก็ซป์อรต์ทีส่ง่จากเพจรายการ รวมถงึคาํขอเอก็ซป์อรต์ทีส่ง่ผา่นทางโปรแกรมชว่ยเอก็ซป์อรต์ขอ้มลู คณุยงัสามารถดงึขอ้มลูเอกสารแนบทีม่เีอาต์พตุจากคาํขอดงักลา่วไดอ้กีดว้ย 

เก่ียวกบัช่วงเวลาเกบ็รกัษาข้อมลูสาํหรบัคาํขอเอก็ซ์ปอรต์และเอกสารแนบคาํขอเอก็ซ์ปอรต์ 
ในแอปพลเิคชนัมาตรฐาน Oracle CRM On Demand จะเกบ็รกัษารายละเอยีดของคาํขอเอก็ซป์อรต์และเอาต์พตุของคาํขอเหลา่นัน้ไวเ้ป็นระยะเวลาหนึง่ ดงันี้: 

 รายละเอยีดของคาํขอเอก็ซป์อรต์จะถูกเกบ็รกัษาเป็นเวลา 60 วนั หลงัจากนัน้จะถูกลา้งขอ้มลู  

 เอาต์พตุจากคาํขอเอก็ซป์อรต์จะถกูเกบ็รกัษาไว ้168 ชัว่โมง (หรอืเจด็วนั) หลงัจากนัน้จะถูกลา้งขอ้มลู 

ชว่งเวลาเกบ็รกัษาขอ้มลูจะใชก้บัการดําเนนิการเอ็กซป์อรต์ขอ้มลูทีส่ง่ผา่นทางเพจรายการ รวมถงึการดําเนนิการเอก็ซป์อรต์ขอ้มลูทีส่่งผา่นทางโปรแกรมชว่ยเอก็ซป์อรต์ขอ้มลู 

ผูดู้แลระบบของคณุสามารถเปลีย่นแปลงช่วงเวลาเกบ็รกัษาขอ้มลูสาํหรบัคาํขอเอก็ซป์อรต์และเอกสารแนบของคาํขอเหลา่นัน้ ดว้ยการเปลีย่นคา่ในฟิลด์ต่อไปนี้บนโปรไฟลบ์รษิทั: 

 วนัหมดอายุของคาํขอเอก็ซป์อรต์ 

 วนัหมดอายุของเอกสารแนบคาํขอเอก็ซป์อรต์ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการอปัเดตฟิลด์เหลา่นี้ โปรดดูที ่การกาํหนดการตัง้คา่บรษิทั (ในหน้า 20) 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารตรวจดูคาํขอเอก็ซป์อรต์ทัง้หมดสาํหรบับรษิทัของคณุ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิการตามขัน้ตอนต่อไปนี้ บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิเ์ขา้ใชค้าํขอเอก็ซป์อรต์หลกั 

ในการตรวจดคูาํขอเอก็ซ์ปอรต์ทัง้หมดสาํหรบับริษทัของคณุ 

1 ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ 

2 ในสว่นการจดัการบรษิทั คลกิที ่การจดัการบรษิทั 

3 ในสว่นการตรวจสอบของบรษิทั ใหค้ลกิ คาํขอเอก็ซป์อรต์หลกั 

เมือ่คณุเปิดเพจควิคาํขอเอก็ซป์อรต์หลกัเป็นครัง้แรก รายการของคาํขอจะมกีารเรยีงลาํดบัตามวนัทีส่ง่ โดยคาํขอทีส่ง่ลา่สดุจะอยู่ทีด่า้นบนสดุของรายการ 
คณุสามารถจํากดัคาํขอทีคุ่ณเหน็ไดด้ว้ยการเลอืกรายการจากฟิลด์คาํขอเอก็ซป์อรต์ของดรอปดาวน์ คณุยงัสามารถใชฟิ้ลด์ฟิลเตอรด์่วนเพือ่ปรบัปรุงรายการไดเ้พิม่เตมิอกีดว้ย 

ตารางต่อไปนี้อธบิายฟิลด์ในเพจควิคาํขอเอก็ซป์อรต์หลกั 
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หมายเหตุ: สาํหรบัคาํขอเอก็ซป์อรต์ทีส่ง่ผา่นทางเพจรายการ ชือ่ของรายการทีเ่อก็ซป์อรต์จะไมแ่สดงในเพจควิคาํขอเอก็ซป์อรต์หลกั หากคุณตอ้งการดูชือ่รายการ 
คณุสามารถปรบัปรุงรายการคาํขอและเพิม่ฟิลด์รายการได ้อย่างไรกต็าม การเพิม่ฟิลด์รายการลงในเพจนี้อาจสง่ผลต่อประสทิธภิาพของเพจควิคาํขอเอก็ซป์อรต์หลกั 

เอก็ซ์ปอรต์ข้อมูลเรคคอรด์ คาํอธิบาย 

ประเภท ประเภทของคําขอ เชน่ สว่นบุคคลหรอืบรษิทั 

ประเภทการเอก็ซป์อรต์ ประเภทการเอก็ซป์อรต์: 

 แบบเตม็ การเอก็ซป์อรต์ขอ้มลูบรษิทัของคณุแบบเตม็ 

 แบบบางส่วน การเอก็ซป์อรต์ขอ้มลูบรษิทัของคุณแบบบางสว่น 

 รายการ คาํขอการเอก็ซป์อรต์ทีด่ําเนินการจากเพจรายการ 

ประเภทเรคคอรด์ ประเภทเรคคอรด์ สาํหรบัคาํขอแบบบางสว่นทีร่วมเรคคอรด์ย่อย 
เรคคอรด์ย่อยจะระบอุยู่ในรปูแบบ หลกั:ย่อย เชน่: บรษิทั:ผูต้ดิต่อ 

สถานะ สถานะ ตวัอย่างเชน่: ระหวา่งดําเนนิการ หรอืเสรจ็สมบูรณ์ 

ชือ่ไคลเอนต์ ชือ่ของแอปพลเิคชนัไคลเอนต์  

คาํขอสาํหรบั ผูใ้ชซ้ึง่ไดร้บัคาํขอทีส่ง่ไป  

รอ้งขอโดย ผูใ้ชท้ีเ่ป็นผูส้ง่คาํขอ 
ผูดู้แลระบบสามารถจดัทาํคาํขอการดงึขอ้มลูสว่นบุคคลสาํหรบัผูใ้ชผ้า่นบรกิารทางเวบ็ได้ 

สง่แลว้ เวลาและวนัทีส่ง่คาํขอเอก็ซป์อรต์ขอ้มลู   

เสรจ็สมบูรณ์ เวลาและวนัทีท่ ีก่ารสง่คําขอการเอก็ซป์อรต์เสรจ็สมบูรณ์ 

จํานวนทีเ่อก็ซป์อรต์ขอ้มลู จํานวนเรคคอรด์ทีเ่อก็ซป์อรต์ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารตรวจดูรายละเอยีดของคาํขอเอก็ซป์อรต์ 

ในการตรวจดรูายละเอียดของคาํขอเอก็ซ์ปอรต์ 

 ในแถวสาํหรบัคาํขอ ใหค้ลกิลงิคป์ระเภทการเอก็ซป์อรต์หรอืประเภทเรคคอรด์เพือ่เปิดเพจรายละเอยีดคาํขอเอก็ซป์อรต์รายการหรอืเพจรายละเอยีดคาํขอเอก็ซป์อรต์ 

เพจนัน้จะแสดงคุณสมบตักิารเอก็ซป์อรต์ รวมทัง้จํานวนของเรคคอรด์ทีเ่อก็ซป์อรต์ (จํานวนทีเ่อก็ซป์อรต์ขอ้มลู) สาํหรบัคาํขอเอก็ซป์อรต์ทีส่ง่ผา่นโปรแกรมชว่ยเอก็ซป์อรต์ขอ้มลู 
เพจจะแสดงจํานวนของประเภทเรคคอรด์ทีเ่อก็ซป์อรต์สาํเรจ็โดยไมม่ปีญัหาใดๆ (จํานวนออบเจกต์ทีส่มบูรณ์) ดว้ย 
คณุสามารถดูรายละเอยีดของจํานวนของเรคคอร์ดทีเ่อก็ซป์อรต์สาํหรบัแต่ละประเภทเรคคอรด์ได ้ในสว่นเอก็ซป์อรต์ขอ้มลูประเภทเรคคอรด์ของเพจ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการดาวน์โหลดและการลบเอกสารแนบคําขอเอก็ซป์อรต์ กลา่วคอื ไฟลซ์ปิทีม่เีอาต์พตุจากคาํขอเอก็ซป์อรต์ โปรดดูที ่การดาวน์โหลดและการลบเอกสารแนบคาํขอเอก็ซป์อรต์ 

หมายเหตุ: ในการดาวน์โหลดเอกสารแนบคาํขอเอก็ซป์อรต์สาํหรบัการดําเนนิการเอก็ซป์อรต์ทีด่ําเนนิการโดยผูใ้ชท้ัง้หมด บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิเ์ขา้ใชง้านเอกสารแนบของคาํขอเอก็ซป์อรต์ทัง้หมด 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุไม่มสีทิธิน์ี้ คณุจะสามารถดาวน์โหลดเฉพาะเอกสารแนบสาํหรบัการดําเนินการเอก็ซป์อรต์ทีด่ําเนินการโดยคณุหรอืผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของคณุเทา่นัน้ 

การจดัการรายการของคาํขอเอก็ซ์ปอรต์ 
รายการทีฟิ่ลเตอรจ์ํานวนหนึง่สามารถใชไ้ดใ้นรายการสาํหรบัเลอืกของดรอปดาวน์ของรายการในเพจควิคาํขอเอก็ซป์อรต์หลกั คณุสามารถปรบัปรงุรายการทีม่อียู่ได ้ตวัอย่างเชน่ 
คณุสามารถเพิม่และลบฟิลด์ต่างๆ ออกจากรายการ คณุยงัสามารถสรา้งรายการใหม่ ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารจดัการรายการของคาํขอเอก็ซป์อรต์ 
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ในการจดัการรายการของคาํขอเอก็ซ์ปอรต์ 

 ในแถบชือ่ของเพจควิคาํขอเอก็ซป์อรต์หลกั คลกิ เมนู จากนัน้เลอืกตวัเลอืกสาํหรบังานทีคุ่ณตอ้งการดําเนนิการ ดงัต่อไปนี้: 

 เอก็ซ์ปอรต์รายการ เอก็ซป์อรต์รายการเป็นไฟล ์โปรดดูที ่การเอก็ซป์อรต์เรคคอรด์ในรายการ 

 จาํนวนเรคคอรด์ นบัจาํนวนเรคคอรด์ในรายการ โปรดดูที ่การนบัจํานวนเรคคอรด์ในรายการ 

 แก้ไขรายการ แกไ้ขรายการ โปรดดูที ่การจดัทําและแกไ้ขรายการ ตวัอย่างเชน่ คณุสามารถเปลีย่นฟิลเตอรร์ายการ เลอืกฟิลด์ต่างๆ ทีต่อ้งการใหแ้สดง 
หรอืเปลีย่นการเรยีงลาํดบัสาํหรบัรายการ 

 บนัทึกรายการ บนัทกึรายการนัน้ การเลอืกตวัเลอืกนี้จะเปิดเพจทีคุ่ณสามารถเลอืกตวัเลอืกสาํหรบัการบนัทกึรายการ 

 แสดงฟิลเตอรร์ายการ ดูฟิลเตอรท์ีไ่ดร้บัการกาํหนดไวใ้นปจัจุบนัสาํหรบัรายการ 

 จดัทาํรายการใหม่ จดัทาํรายการทีฟิ่ลเตอรใ์หม่ โปรดดูที ่การจดัทาํและแกไ้ขรายการ 

 จดัการรายการ ดูรายละเอยีดของรายการ หรอืเปลีย่นลาํดบัในการปรากฏของรายการในรายการสาํหรบัเลอืกของรายการนัน้บนเพจรายการ โปรดดูที ่เพจจดัการรายการ 
 

การจดัการอเลิต 
ฟงักช์นัอเลติใน Oracle CRM On Demand จะชว่ยใหคุ้ณสามารถเผยแพรข่อ้มลูสาํคญัทีม่รีะยะเวลาไปยงัผูใ้ชใ้นบรษิทัของคณุได้ สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัอเลติ โปรดดูทีห่วัขอ้ต่อไปนี้: 

 การตรวจดูอเลติของคณุ    

 การเผยแพรอ่เลติของบรษิทั (ในหน้า 72) 

 การทาํงานกบัรายการ 

 ฟิลด์อเลติ (ในหน้า 74) 

 

 
 

การเผยแพรอ่เลิตของบริษทั 
อเลติของบรษิทัจะปรากฏบนโฮมเพจของฉันของพนกังานแต่ละคน คณุสามารถใชอ้เลติเพือ่เผยแพรข่อ้มลูระดบับรษิทั เชน่ การแจง้การประชุมและการเปลีย่นแปลงนโยบาย 
คณุยงัสามารถตัง้คา่อเลติใหแ้สดงขอ้มลูเมือ่ใดกต็ามทีม่ผีูใ้ชล้อ็กอนิเขา้สู่ Oracle CRM On Demand ไดด้ว้ย 

หมายเหตุ: อเลติทีป่ระกาศวา่ไดม้กีารจดัทาํการประมาณการจะอยู่บนหน้าโฮมเพจของฉันของพนักงานเป็นเวลาสองวนั เมือ่ตอ้งการขยายระยะเวลาการแสดงอเลติ 
ใหท้าํการเปลีย่นแปลงบนเพจแกไ้ขอเลติหลงัจากอเลติปรากฏขึน้ครัง้แรก สาํหรบัคาํแนะนํา โปรดทาํตามขัน้ตอนในสว่นนี้ 

คณุสามารถเชือ่มโยงไฟลห์รอื URL เขา้กบัอเลติได ้เชน่ เมือ่จดัทาํอเลติแจง้การประชุม คณุสามารถเพิม่ลงิคไ์ปยงัเวบ็เพจทีม่เีสน้ทางไปยงัสถานทีป่ระชุมได ้
แทนทีจ่ะแสดงอเลติไปยงัผูใ้ชท้กุคนในบรษิทัของคณุ คณุยงัสามารถระบุอเลติใหก้บับทบาททีเ่ฉพาะเจาะจงไดด้ว้ย โดยทัว่ไป 
ผูใ้ชส้ามารถตรวจดูไดเ้ฉพาะอเลติทีแ่สดงสาํหรบัผูใ้ชท้ัง้หมดและอเลติทีถู่กตัง้คา่ใหแ้สดงสาํหรบับทบาทของผูใ้ชน้ัน้เอง อย่างไรกต็าม หากบทบาทของคณุมสีทิธิจ์ดัการบรษิทัรวมอยู่ดว้ย 
คณุจะสามารถตรวจดูอเลติไดท้ัง้หมด ซึง่รวมถงึอเลติทีถู่กจํากดัไวส้าํหรบับทบาทบางอย่างดว้ย 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน (ไมจ่ําเป็น) จดัทาํหรอืคน้หาเวบ็เพจหรอืไฟล์ทีม่ขีอ้มลูทีค่ณุตอ้งการใชร้่วมกนั ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ผูใ้ชข้องคณุสามารถเขา้ใชพ้าธทีไ่ปยงัเวบ็เพจหรอืไฟลไ์ด้ 
ในการดําเนนิการตามขัน้ตอนนี้ บทบาทของคณุตอ้งมสีทิธิจ์ดัการบรษิทัรวมอยู่ดว้ย 
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ในการจดัทาํหรืออปัเดตอเลิตของบริษทั 

1 ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ 

2 ในสว่นการจดัการบรษิทั คลกิทีล่งิค ์การจดัการบรษิทั 

3 ในสว่นการจดัการอเลติ ใหค้ลกิลงิคอ์เลติของบรษิทั 

เพจอเลติจะปรากฏขึน้พรอ้มดว้ยรายการอเลติของบรษิทั 

4 บนเพจอเลติ ใหท้าํอย่างใดอย่างหนึง่ดงัต่อไปนี้: 

 คลกิปุ่ม ใหม ่

 คลกิชือ่ของอเลติทีค่ณุตอ้งการแกไ้ข แลว้คลกิปุ่มแกไ้ข 

5 บนเพจอเลติใหม ่หรอืการแกไ้ขอเลติ ใหป้้อนขอ้มลูทีจ่ําเป็นใหส้มบูรณ์ 

6 บนัทกึอเลติ 

7 ในการเพิม่เอกสารแนบใหก้บัอเลติ ใหค้ลกิชือ่อเลติบนเพจรายการอเลติเพือ่เปิดรายละเอยีดอเลติ 

8 คลกิทีแ่ทบ็ เอกสารแนบ บนเพจขอ้มลูอเลติ  

9 คลกิปุ่ม เพิม่เอกสารแนบ แลว้ป้อนขอ้มลู 

10 คลกิ บนัทกึ ในเพจการแกไ้ขเอกสารแนบ 

11 ในการเพิม่ URL ใหก้บัอเลติ ใหค้ลกิชือ่อเลติบนเพจรายการอเลติเพือ่เปิดรายละเอยีดอเลติ 

12 คลกิทีแ่ทบ็ เอกสารแนบ บนเพจขอ้มลูอเลติ  

13 คลกิปุ่ม เพิม่ URL แลว้ป้อนขอ้มลู 

14 คลกิ บนัทกึ ในเพจการแกไ้ขเอกสารแนบ 

15 ในการระบุอเลติใหก้บับทบาททีเ่ฉพาะเจาะจง ใหค้ลกิชือ่อเลติบนเพจรายการอเลติเพือ่เปิดรายละเอยีดอเลติ  

หมายเหตุ: หากไมไ่ดเ้ลอืกบทบาทเอาไว ้อเลติจะถูกแสดงแกผู่ใ้ชแ้ละบทบาททัง้หมดในบรษิทั 

16 คลกิแทบ็ บทบาททีเ่กีย่วขอ้ง ในเพจขอ้มลูอเลติ  

17 คลกิปุ่ม เพิม่  

18 ในกลอ่งโตต้อบ คน้หาบทบาท ใหค้น้หาบทบาททีเ่หมาะสม และคลกิ เลอืก   

19 เมือ่การเพิม่บทบาทเสรจ็สิน้ คลกิที ่บนัทกึ 

กลอ่งโตต้อบ คน้หาบทบาท จะปิดลง และถงึตอนนี้เพจขอ้มลูอเลติจะแสดงบทบาททีเ่ลอืกสาํหรบัอเลตินัน้ 
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ฟิลดอ์เลิต 
ตารางต่อไปนี้อธบิายขอ้มลูฟิลด์ทีค่ณุอาจพบในเรคคอรด์อเลติ หากคณุเป็นผูดู้แลระบบ คณุจะสามารถเหน็และอปัเดตฟิลด์อเลติไดท้ัง้หมด มฉิะนัน้ คณุจะถูกจํากดัใหดู้ไดเ้ฉพาะบางฟิลด์อเลติเทา่นัน้ 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ชือ่ ชือ่ของอเลติทีป่รากฏอยู่ในโฮมเพจของฉัน 

ลาํดบัความสาํคญั ลาํดบัความสาํคญัของอเลติ ซึง่แสดงดว้ยไอคอนถดัจากอเลติในโฮมเพจของฉนั 

ไฮเปอรล์งิค์ URL หรอืชือ่ไฟลแ์ละพาธไดเรคทอรทีีเ่กีย่วขอ้งกบัอเลติ 

รายละเอยีดอเลติ ขอ้ความทีป่รากฏในอเลติ 

วนัทีโ่พสต์ วนัทีค่ณุตอ้งการใหอ้เลติเริม่ต้นการประกาศในโฮมเพจของฉัน 

วนัทีห่มดอาย ุ วนัทีค่ณุตอ้งการใหอ้เลติสิน้สดุการประกาศในโฮมเพจของฉัน 

ไฮเปอรล์งิค์ทีแ่สดง ขอ้ความทีแ่สดงของไฮเปอรล์งิคใ์นอเลติ เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นหากคุณป้อนไฮเปอรล์งิค ์

ตวัอย่างเชน่ สาํหรบัลงิค ์(URL) “http://company.site/doc_2389.html” คณุอาจพมิพ์ 
“เสน้ทางไปทีก่ารประชมุ” ใหก้บัขอ้ความไฮเปอรล์งิคใ์นอเลติ 

คําแนะนํา:  คณุสามารถจดัทาํรายการทีฟิ่ลเตอรเ์พือ่จํากดัประเภทของเรคคอรด์อเลติทีแ่สดงในแต่ละครัง้ สาํหรบัคาํแนะนํา โปรดดูที ่การทาํงานกบัรายการ  

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัอเลติทัง้บรษิทัจากหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 การเผยแพรอ่เลติของบรษิทั (ในหน้า 72) 
 

การจดัการการจดัสรรบริการ 
การจดัการการจดัสรรบรกิารจะประกอบไปดว้ย: 

 การดูการใชก้ารจดัสรรบรกิารสาํหรบัองคก์รของคุณ (ในหน้า 76) 

 การดูประวตักิารใชก้ารจดัสรรบรกิาร (ในหน้า 77) 

 การตัง้คา่อเลติสาํหรบัการจดัสรรบรกิาร (ในหน้า 78) 

 การดูขอ้มลูการใชไ้ฟล์และเรคคอรด์ (โปรดดูที ่"การดูขอ้มลูการใชง้านไฟลแ์ละเรคคอรด์" ในหน้า 78) 
 

เก่ียวกบัการจดัสรรบริการ 
คณุสามารถดูการจดัสรรบรกิารทัง้หมดสาํหรบับรษิทัของคณุเพือ่ดูการใชง้านในปจัจุบนัและในอดตีและเพือ่ใชง้านอเลติเมือ่การจดัสรรครบตามคา่เกณฑท์ีก่าํหนดไวแ้ลว้ได้ 
ฝา่ยบรกิารลูกคา้จะตัง้คา่การจดัสรรบรกิารสาํหรบับรษิทัของคุณ  

ในเพจรายการการจดัสรรบรกิาร คณุสามารถเหน็คา่การจดัสรรทีก่าํหนด การใชง้านในปจัจุบนั และคา่การใชง้านทีเ่หลอือยู่ 
คณุสามารถดูขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัสรรบรกิารเพือ่ตัง้อเลติสาํหรบัการจดัสรรบรกิาร เมือ่คณุเปิดใชง้านอเลติ คณุจะกาํหนดคา่เกณฑเ์กีย่วกบัการจดัสรรบรกิาร 
ซึง่ทาํใหส้ง่อเีมล์คาํเตอืนไปยงัผูร้บัทีร่ะบุเมือ่ถงึเกณฑ์ 
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ในเพจรายการการใชง้านการจดัสรร คณุสามารถตดิตามการใชง้านของบรษิทัของคณุทีเ่กนิเวลาการจดัสรรบรกิาร คณุสามารถดูการใชง้านรายวนั รายสปัดาห ์หรอืรายเดอืน 
แมว้า่มมุมองนี้จะแปรเปลีย่นตามประเภทการจดัสรร คณุสามารถเอก็ซป์อรต์ขอ้มลูการจดัสรรและขอ้มลูการใชก้ารจดัสรรสาํหรบับรษิทั ดว้ยการใชโ้ปรแกรมช่วยสง่ออกขอ้มลู 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการใชโ้ปรแกรมชว่ยสง่ออกขอ้มลู โปรดดูที ่การเอก็ซป์อรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 662) 

การจดัสรรท่ีอปัเดตอย่างต่อเน่ืองในช่วง 24 ชัว่โมง 
การจดัสรรต่อไปนี้จะถูกวดัและอปัเดตอย่างต่อเนื่องในชว่ง 24 ชัว่โมง:  

 การจดัสรรช่องสญัญาณของบริการรายงาน จะระบุจํานวนขอ้มลูทีบ่รษิทัสามารถดําเนนิการไดใ้นแต่ละวนัโดยใชบ้รกิารรายงาน 

 การจดัสรรท่ีเกิดข้ึนพร้อมกนัของบริการรายงาน จะระบุจํานวนคาํขอสงูสดุทีบ่รษิทัสามารถสง่โดยใชบ้รกิารรายงานไดต้ลอดเวลา 

 การจดัสรรการดาํเนินการของบริการรายงาน จะระบุจํานวนการดําเนนิการรายวนัทีอ่นุญาตสาํหรบับรษิทัทีใ่ชบ้รกิารรายงาน เมือ่ทาํการตดิต่อเพือ่สง่บรกิารรายงาน จะถอืวา่เป็นการดําเนนิการ 

 การจดัสรรการดาํเนินการบริการทางเวบ็ จะกําหนดจํานวนของการดําเนินการบรกิารทางเวบ็ทีบ่รษิทัสามารถดําเนนิการไดภ้ายในระยะเวลา 24 ชัว่โมง 

 การจดัสรรคาํขอท่ีเกิดข้ึนพร้อมกนัของบริการทางเวบ็ จะกาํหนดจํานวนคาํขอมากทีส่ดุทีเ่กดิขึน้พรอ้มกนัของบรกิารทางเวบ็ ซึง่บรษิทัสามารถดําเนนิการได ้

หมายเหตุ: คําขอจาก Oracle CRM On Demand Desktop จะไมน่บัรวมในการจดัสรรการดําเนนิการบรกิารทางเวบ็หรอืการจดัสรรคาํขอทีเ่กดิขึน้พรอ้มกนัของบรกิารทางเวบ็ 

ชือ่และคาํอธบิายของการจดัสรรบรกิารจะแสดงในภาษาทีใ่ชง้านอยู่ของคณุ  

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัสรรบรกิารทางรายงาน โปรดดูที ่Oracle CRM On Demand Report Services API Developer's Guide  
และสาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัสรรบรกิารทางเวบ็ โปรดดูที ่Oracle Web Services On Demand Guide  

การจดัสรรท่ีอปัเดตครัง้เดียวในช่วง 24 ชัว่โมง 
Oracle CRM On Demand อปัเดตการจดัสรรต่อไปนี้หนึง่ครัง้ในชว่ง 24 ชัว่โมง:  

 การจดัสรรไฟล ์จะกําหนดการจดัสรรไฟลส์าํหรบับรษิทั ซึง่เป็นจํานวนพืน้ทีจ่ดัเกบ็ทีม่ใีหใ้ชส้าํหรบัไฟลท์ีแ่นบไปกบัเรคคอรด์ 

หมายเหตุ: เอกสารแนบของเรคคอรด์ลายเซน็และภาพทีม่กีารเพิม่ใหก้บัเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ ไมไ่ดร้วมอยู่ในการคาํนวณปรมิาณของพืน้ทีจ่ดัเกบ็ทีบ่รษิทัใช ้

 การจดัสรรเรคคอรด์ จะกําหนดการจดัสรรเรคคอรด์สาํหรบับรษิทั ซึง่เป็นจํานวนเรคคอรด์ของทกุประเภท 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัเรคคอรด์ทีจ่ะถูกนบัในการคาํนวณจํานวนของเรคคอรด์ทีจ่ดัเกบ็สาํหรบับรษิทั โปรดดูที ่2266885.1 (ID ของบทความ) ใน My Oracle 
Support  

หมายเหตุ: เรคคอรด์ลายเซน็และเรคคอรด์คาํขอเอก็ซป์อรต์จะไมถู่กนบัรวมในการคาํนวณจํานวนของเรคคอรด์ทีจ่ดัเกบ็สาํหรบับรษิทั 

Oracle CRM On Demand อปัเดตการใชง้านในปจัจุบนัสาํหรบัการจดัสรรเรคคอร์ดและไฟลห์นึ่งครัง้ทุก 24 ชัว่โมง นอกจากนี้ เมือ่เรคคอรด์ถูกลบหรอืเรยีกคนืเป็นแบทชแ์ลว้ 
หรอืมกีารจดัทาํเรคคอรด์ใหมผ่า่นขัน้ตอนการอมิปอรต์ Oracle CRM On Demand จะอปัเดตการใชง้านในปจัจุบนัสาํหรบัประเภทเรคคอรด์หลกัเมือ่การดําเนนิการเสรจ็สมบูรณ์ 
ระบบจะแสดงการใชง้านในปจัจุบนัในฟิลด์การใชง้านปจัจุบนัในเพจรายละเอยีดของการจดัสรรบรกิาร  

การจดัสรรท่ีอปัเดตแบบเรียลไทม ์
Oracle CRM On Demand จะอปัเดตการจดัสรรต่อไปนี้แบบเรยีลไทม์: 

 ใบอนุญาต CRM Desktop จะระบุจํานวนของผูใ้ช ้CRM Desktop ทีบ่รษิทัของคณุอนุญาต 
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จะเกิดอะไรขึน้เม่ือการจดัสรรถกูใช้หมด 
เมือ่การใชง้านมาถงึขดีจํากดัทัง้หมดของบรษิทัสาํหรบัการจดัสรรบรกิารทางเวบ็ คาํขอเพิม่เตมิไปยงับรกิารทางเวบ็ของ Oracle CRM On Demand จะไมไ่ดร้บัการประมวลผล  
ความจุของการจดัสรรจะถูกปลอ่ยทกุชัว่โมง และปรมิาณความจุทีถู่กปลอ่ยจะต่างกนัไปตามการใชง้านในอดตี  คาํขอใหมจ่ะไดร้บัการประมวลผลเมือ่การใชง้านในปจัจุบนัของชว่งเวลา 24 
ชัว่โมงกอ่นหน้าไดล้ดลงไปตํ่ากวา่คา่การจดัสรรสาํหรบับรษิทัของคณุ  

เพือ่หลกีเลีย่งไมใ่หก้ารจดัสรรถงึขดีจํากดัทัง้หมดของบรษิทั ใหเ้พิม่ประสทิธภิาพของไคลเอนต์บรกิารทางเวบ็เพือ่หลกีเลีย่งคาํขอทีไ่มจ่ําเป็น สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่Oracle Web 
Services On Demand Guide 

เมือ่การใชง้านมาถงึขดีจํากดัทัง้หมดของบรษิทัสาํหรบัการจดัสรรเรคคอรด์ รายการต่อไปนี้จะไมส่ามารถโตต้อบกบัแอปพลเิคชนั Oracle CRM On Demand ได:้ 

 บรกิารทางเวบ็ทีพ่ยายามแทรก อปัเดต หรอืแทรกหรอือปัเดตเรคคอรด์  

 การอมิปอรต์ดว้ยการใชโ้ปรแกรมช่วยนําเขา้ขอ้มลูหรอืใช ้Oracle Data Loader On Demand  

 ไคลเอนต์เดสกท์อป เชน่ Oracle Outlook Email Integration On Demand และ Oracle Notes Email Integration On Demand  

เพือ่หลกีเลีย่งการถงึขดีจํากดัรวมของการจดัสรรของบรษิทั ผูใ้ชส้ามารถลบเรคคอรด์ใดๆ จากแอปพลเิคชนัทีไ่มต่อ้งการอกีต่อไป เมือ่การใชง้านถงึขดีจํากดัรวมของบรษิทัสาํหรบัการจดัสรรไฟลแ์ลว้ 
ผูใ้ชจ้ะไมส่ามารถอปัโหลดเอกสารแนบโดยใชร้ายการต่อไปนี้อกีต่อไป: 

 แอปพลเิคชนั Oracle CRM On Demand  

 บรกิารทางเวบ็  

 ไคลเอนต์เดสกท์อปใดๆ  

หากฟิลด์วนัหมดอายขุองเอกสารแนบคาํขอเอก็ซ์ปอรต์ในโปรไฟลบ์รษิทัมกีารตัง้คา่เป็นคา่ทีน้่อยกวา่หรอืเทา่กบั 7 
เอกสารแนบคาํขอเอก็ซป์อรต์จะไมถู่กนบัรวมในการคาํนวณปรมิาณพืน้ทีจ่ดัเกบ็ทีใ่ชโ้ดยบรษิทัของคณุ อย่างไรกต็าม หากฟิลด์นัน้มกีารตัง้คา่เป็นค่าทีม่ากกวา่ 7 
เอกสารแนบคาํขอเอก็ซป์อรต์จะถูกนบัรวมในการคาํนวณปรมิาณพื้นทีจ่ดัเกบ็ทีใ่ชโ้ดยบรษิทัของคณุ และหลงัจากทีถ่งึขดีจํากดัการจดัสรรไฟลแ์ลว้ คาํขอเอก็ซป์อรต์จะลม้เหลว 

เพือ่หลกีเลีย่งการใชก้ารจดัสรรทัง้หมดของบรษิทั ผูใ้ชส้ามารถลบเอกสารแนบใดๆ ทีไ่มจ่ําเป็นอกีต่อไปออกได ้

หมายเหตุ: สาํหรบัการจดัสรรบรกิารทัง้หมด ผูใ้ชส้ามารถตดิต่อตวัแทนขายและซือ้ความจุเพิม่เตมิ ใบอนุญาตเพิม่เตมิ หรอืทัง้สองอย่างได ้สาํหรบัการสนบัสนุนเพิม่เตมิ โปรดตดิต่อฝา่ยบรกิารลูกคา้ 
 

การดกูารใช้การจดัสรรบริการสาํหรบัองคก์รของคณุ 
คณุสามารถดูขอ้มลูต่อไปนี้สาํหรบัการจดัสรรบรกิารแต่ละการจดัสรรสาํหรบับรษิทัของคุณ:  

 ชือ่การจดัสรร  

 ประเภทการจดัสรร 

 หน่วยการจดัสรร 

 ชดุของคา่สาํหรบัการจดัสรรโดยฝา่ยบรกิารลกูคา้ 

 จํานวนของการจดัสรรทีใ่ชใ้นปจัจุบนั  

 จํานวนการจดัสรรทีเ่หลอือยู ่ 

 งานอเลติไดร้บัการเปิดใชง้านสาํหรบัการจดัสรรหรอืไม ่หากการใชง้านในปจัจุบนัเกนิคา่เกณฑ ์อเลติทางอเีมลจ์ะถูกสง่ออกไปหาผูร้บัทีก่าํหนด 

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand จะสง่อเลติของอเีมล ์ในกรณทีีท่รกิเกอรเ์ป็นผลจากการอปัโหลดเป็นกลุ่ม การสง่คาํขอบรกิารทางเวบ็ หรอื Oracle Data 
Loader On Demand เทา่นัน้ การป้อนเรคคอรด์ใน Oracle CRM On Demand ดว้ยตนเอง จะไม่ทาํใหเ้กดิการทรกิเกอรอ์เลติอเีมล ์

 ผูใ้ชซ้ึง่แกไ้ขขอ้มลูการจดัสรรคนสดุทา้ย 

จากเพจรายการการจดัสรรบรกิาร คณุสามารถดูขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัสรรบรกิาร ตวัอย่างเชน่ คาํอธบิายของการจดัสรร และขอ้มลูการใชง้านปจัจุบนัในแอปเพลต็การใชง้านการจดัสรร 
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ในเพจรายการการใชง้านการจดัสรร คณุสามารถเหน็ประวตัขิอ้มลูการใชง้านเกีย่วกบัการจดัสรรได ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การดูประวตักิารจดัสรรบรกิาร (โปรดดูที ่
"การดูประวตักิารใชก้ารจดัสรรบรกิาร" ในหน้า 77) 

คณุสามารถคลกิแกไ้ขทีเ่พจรายการการจดัสรรบรกิาร แลว้ตัง้คา่อเลติสาํหรบัการจดัสรรได้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การตัง้ค่าอเลติสาํหรบัการจดัสรรบรกิาร (ในหน้า 78) 

การดกูารใช้งานการจดัสรรบริการของบริษทัของคณุ  

1 ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ  

2 ในสว่นการจดัการบรษิทั คลกิทีล่งิค ์การจดัการบรษิทั  

3 ในสว่นการจดัการการจดัสรรบรกิาร คลกิทีล่งิค์การจดัการการจดัสรรบรกิาร  

4 ในเพจรายการการจดัสรรบรกิาร ใหดู้ขอ้มลูการจดัสรรบรกิารสาํหรบับรษิทัของคณุ 

 
 

การดปูระวติัการใช้การจดัสรรบริการ 
จากเพจรายการการใชง้านการจดัสรร คณุสามารถตรวจดูขอ้มลูประวตักิารใชง้านเกีย่วกบัการจดัสรรสาํหรบับรษิทัของคุณได ้การใชง้านการจดัสรรจะแสดงรายการตามเวลาเริม่ตน้ช่วงเวลา และชว่งเวลา 
ประเภทการจดัสรร ชือ่การจดัสรร หน่วยการจดัสรร การจดัสรรทีใ่ช ้และวนัทีจ่ดัทาํตามคา่ดฟีอลต์ คณุสามารถดูการใชง้านการจดัสรรเป็นรายวนั รายสปัดาห ์หรอืรายเดอืนได ้
แมว้า่การแสดงนี้จะเปลีย่นไปตามประเภทของการจดัสรร  

ตารางต่อไปนี้อธบิายสิง่ทีค่ณุสามารถทาํไดจ้ากเพจรายการการใชง้านการจดัสรร 

ในการดาํเนินการน้ี ทาํตามขัน้ตอนเหล่าน้ี 

สรา้งรายการการใชง้านการจดัสรรใหม่ ในแถบชือ่ ใหค้ลกิ เมนู และเลอืก จดัทาํรายการใหม ่จากนัน้ใหป้ฏบิตัติามขัน้ตอนทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้น การจดัทาํและแกไ้ขรายการ 

เอก็ซป์อรต์รายการ ในแถบชือ่ ใหค้ลกิ เมนู และเลอืก รายการทีเ่อก็ซป์อรต์ จากนัน้ปฏบิตัติามขัน้ตอนทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้น การเอก็ซป์อรต์เรคคอรด์ในรายการ 

จดัการรายการการใชง้านการจดัสรร ในแถบชือ่ ใหค้ลกิ เมนู และเลอืก จดัการรายการ จากนัน้ใหป้ฏบิตัติามขัน้ตอนทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้น เพจจดัการรายการ 

ดูเพจแบบรายการ คลกิทีไ่อคอนการนาวเิกตทีด่า้นบนสดุหรอืดา้นลา่งสดุของเพจรายการเพือ่ไปยงัเพจถดัไป เพจกอ่นหน้า เพจแรก หรอืเพจสดุทา้ยในรายการ 

แกไ้ขเกณฑ์การคน้หาสาํหรบัรายการ ในแถบชือ่ ใหค้ลกิ เมนู และเลอืก แกไ้ขรายการ จากนัน้ใหป้ฏบิตัติามขัน้ตอนทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้น การจดัทาํและแกไ้ขรายการ 

แสดงขอ้มลูหลกัและขอ้มลูฟิลเตอรส์าํหรบั

รายการ 
บนแถบชือ่ ใหค้ลกิ เมนู และเลอืก แสดงฟิลเตอรร์ายการ จากนัน้ใหป้ฏบิตัติามขัน้ตอนทีอ่ธบิายไวใ้น เพจดูรายการ 

เรยีงลาํดบัการใชง้านการจดัสรรในรายการ คลกิสว่นหวัคอลมัน์เพือ่เรยีงลาํดบัตามคอลมัน์นัน้ ตวัอย่างเชน่ คลกิ เวลาเริม่ต้น เพือ่เรยีงลาํดบัตามเวลาเริม่ตน้ 

แสดงเรคคอรด์เพิม่ข ึน้/ลดลง ในรายการดรอปดาวน์แสดงจํานวนเรคคอรด์ ซึง่อยู่ดา้นลา่งของเพจ ใหเ้ลอืกจํานวนของเรคคอรด์ทีต่อ้งการดูในครัง้เดยีว 
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การตัง้ค่าอเลิตสาํหรบัการจดัสรรบริการ 
คณุสามารถตัง้คา่อเลติสาํหรบัการจดัสรรบรกิารเพือ่วา่เมือ่การใชง้านการจดัสรรถงึคา่เกณฑ์คา่หนึ่ง จะสง่อเีมลไ์ปแจง้เตอืนผูใ้ชท้ีร่ะบุ หากเปิดใชง้านอเลติสาํหรบัการจดัสรรบรกิาร 
จะนําคา่ดฟีอลต์ต่อไปนี้มาใช:้ 

 ผูร้บัอเลิต ทีอ่ยู่อเีมลข์องผูต้ดิตอ่หลกัของบรษิทั 

 เกณฑ์ขัน้ตํา่อเลิต 70 เปอรเ์ซน็ต์ของคา่การจดัสรร 

โดยคา่ดฟีอลต ์สาํหรบัลกูคา้ทีม่อียู่ อเลติจะถูกปิดใชง้าน สาํหรบัลูกคา้ใหม่ อเลติจะถูกเปิดใชง้าน 

หมายเหตุ: คณุไมส่ามารถตัง้คา่อเลติสาํหรบัการจดัสรรคาํขอทีเ่กดิขึน้พรอ้มกนัของบรกิารทางเวบ็ได ้

นอกจากเกณฑข์ัน้ตํ่าอเลติ อเลติทางอเีมลจ์ะถูกส่งไปยงัผูต้ดิต่อหลกัหรอืผูร้บัอเีมลท์ีร่ะบุโดยอตัโนมตั ิเมือ่การใชง้านในปจัจุบนัถงึคา่ขดีจาํกดัการจดัสรรของบรษิทั หากเปิดใชง้านอเลติอยู่ 
อเีมลซ์ึง่ระบุวา่ถงึขดีจํากดัการจดัสรรแลว้จะถูกสง่ไปยงัผูร้บัทีร่ะบุ 

การตัง้ค่าอเลิตสาํหรบัการจดัสรรบริการ 

1 ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ  

2 ในสว่นการจดัการบรษิทั คลกิทีล่งิค ์การจดัการบรษิทั  

3 ในสว่นการจดัการการจดัสรรบรกิาร คลกิทีล่งิค์การจดัการการจดัสรรบรกิาร  

4 ในเพจรายการการจดัสรรบรกิาร ใหค้ลกิ แกไ้ข 

5 ในเพจแกไ้ขการจดัสรรบรกิาร ใหก้รอกฟิลด์ต่อไปนี้: 

 ผูร้บัอเลิต ป้อนทีอ่ยู่อเีมลข์องผูใ้ชซ้ึง่จะรบัอเีมลเ์ตอืน 

 เกณฑ์ขัน้ตํา่อเลิต ป้อนเปอรเ์ซน็ต์ของคา่การจดัสรรซึง่จะสง่อเลติทางอเีมล์  

 ใช้งานอเลิต ทาํเครือ่งหมายทีช่อ่งนี้เพือ่เปิดใชง้านการส่งอเลติทางอเีมล์ 

 
 

การดขู้อมูลการใช้งานไฟลแ์ละเรคคอรด์ 
Oracle CRM On Demand จะทําสแนปชอทของปรมิาณพืน้ทีจ่ดัเกบ็ไฟลแ์ละเรคคอรด์ทีบ่รษิทัของคุณกาํลงัใชเ้ป็นระยะๆ ขอ้มลูนี้จะถูกจดัเกบ็ไวเ้ป็นเวลา 90 วนั 
หลงัจากนัน้จะถูกลบออกจากฐานขอ้มลู เพือ่ชว่ยใหค้ณุตดิตามปรมิาณของพืน้ทีจ่ดัเกบ็ไฟลแ์ละเรคคอรด์ทีบ่รษิทัของคณุใช ้คณุสามารถดูรายละเอยีดเกีย่วกบัสิง่ต่อไปนี้ได:้ 

 จํานวนของเอกสารแนบไฟลท์ีถู่กจดัเกบ็ขณะทําสแนปชอท 

 จํานวนของพืน้ทีจ่ดัเกบ็ไฟลท์ีบ่รษิทัของคณุใชข้ณะทาํสแนปชอท 

 จํานวนของเรคคอรด์ทีม่อียูข่องบรษิทัของคุณขณะทาํสแนปชอท 

หมายเหตุ: ไฟลแ์ละเรคคอรด์ทีถู่กลบแต่ไมไ่ดถู้กลบออกจาก Oracle CRM On Demand จะไมถู่กรวมไวใ้นการคาํนวณการใชไ้ฟลแ์ละเรคคอรด์ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารดูขอ้มลูการใชง้านไฟล ์
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เมือ่ต้องการดขู้อมูลการใช้งานไฟล ์

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้ 

2 ในสว่นการจดัการบรษิทั คลกิทีล่งิค ์การจดัการบรษิทั  

3 ในสว่นการจดัการการจดัสรรบรกิาร คลกิที ่การใชเ้รคคอรด์ เพือ่เปิดเพจรายการการใชเ้รคคอรด์ 

โดยคา่ดฟีอลต ์รายการการใชง้านไฟลจ์ะแสดงรายการการใชง้านไฟลใ์นปจัจุบนั รายการการใชง้านไฟลใ์นปจัจุบนัจะแสดงขอ้มลูจากสแนปชอทลา่สุด 
หากคุณตอ้งการดูขอ้มลูจากสแนปชอททัง้หมดทีท่ําไวเ้มือ่ 90 วนัทีผ่า่นมา ใหเ้ลอืกรายการการใชง้านไฟล์ทัง้หมดในแถบชือ่เรือ่งของเพจรายการ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายขอ้มลูทีแ่สดงบนเพจรายการการใชง้านไฟล์ 

ช่ือคอลมัน์ คาํอธิบาย 

ชือ่เรคคอรด์ ชือ่ของประเภทเรคคอรด์ดงัทีแ่สดงอยู่ในอนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช ้หากบรษิทัของคณุปรบัแต่งชือ่ของประเภทเรคคอร์ด 
ชือ่ประเภทเรคคอรด์ทีป่รบัแต่งดงักลา่วจะปรากฏอยู่ในคอลมัน์นี้ 

หมายเหตุ: หากไม่มไีฟลแ์นบไปกบัเรคคอรด์ของประเภทเรคคอรด์ทีร่ะบุสาํหรบับรษิทัของคุณขณะทาํสแนปชอท 
จะไมแ่สดงรายการประเภทเรคคอรด์นัน้ 

จํานวนไฟล ์ จํานวนของไฟล์ทีถู่กแนบไปกบัของประเภทเรคคอรด์ทีแ่สดงรายการสาํหรบับรษิทัของคณุใน Oracle CRM On 
Demand ในขณะทีท่าํสแนปชอท 

การจดัสรรไฟล์ทีใ่ช ้(MB) ปรมิาณในหน่วยเมกะไบต์ของพืน้ทีจ่ดัเกบ็ทีบ่รษิทัของคณุใชใ้น Oracle CRM On Demand 
เพือ่จดัเกบ็เอกสารแนบไฟลส์าํหรบัเรคคอรด์ของประเภทเรคคอรด์ทีแ่สดงรายการในขณะทาํสแนปชอท 

วนัที ่ วนัทีแ่ละเวลาของสแนปชอท 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารดูขอ้มลูการใชง้านเรคคอรด์ 

การดขู้อมูลการใช้งานเรคคอรด์ 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้ 

2 ในสว่นการจดัการบรษิทั คลกิทีล่งิค ์การจดัการบรษิทั  

3 ในสว่นการจดัการการจดัสรรบรกิาร คลกิทีก่ารใชเ้รคคอรด์เพือ่เปิดเพจรายการการใชเ้รคคอรด์ 

โดยคา่ดฟีอลต ์เพจรายการการใชง้านเรคคอรด์จะแสดงรายการการใชง้านเรคคอรด์ปจัจุบนั รายการการใชง้านเรคคอรด์ปจัจุบนัจะแสดงขอ้มลูจากสแนปชอทลา่สดุ 
หากคุณตอ้งการดูขอ้มลูจากสแนปชอททัง้หมดทีท่ําใน 90 วนัทีผ่า่นมา ใหเ้ลอืกรายการการใชง้านเรคคอรด์ทัง้หมดในแถบชือ่เรือ่งของเพจรายการนัน้ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายขอ้มลูทีแ่สดงบนเพจรายการการใชง้านเรคคอรด์ 

ช่ือคอลมัน์ คาํอธิบาย 

ชือ่เรคคอรด์ ชือ่ของประเภทเรคคอรด์ดงัทีแ่สดงอยู่ในอนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช ้หากบรษิทัของคณุปรบัแต่งชือ่ของประเภทเรคคอรด์ 
ชือ่ประเภทเรคคอรด์ทีป่รบัแต่งดงักลา่วจะปรากฏอยู่ในคอลมัน์นี้ 

หมายเหตุ: หากไม่มเีรคคอรด์ของประเภทเรคคอรด์ทีร่ะบุสาํหรบับรษิทัของคณุขณะทาํสแนปชอท 
จะไมแ่สดงรายการประเภทเรคคอรด์นัน้ 

การจดัสรรเรคคอรด์ทีใ่ช ้ จํานวนเรคคอรด์ของประเภทเรคคอรด์ทีแ่สดงรายการซึง่มอียู่ของบรษิทัของคณุใน Oracle CRM On Demand 
ในขณะทีท่าํสแนปชอท 
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ช่ือคอลมัน์ คาํอธิบาย 

วนัที ่ วนัทีแ่ละเวลาของสแนปชอท 

เคลด็ลบั: สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัตวัเลอืกเมนูนี้บนเพจรายการการใชง้านไฟล ์และเพจรายการการใชง้านเรคคอรด์ โปรดดูที ่การทาํงานกบัรายการ 
 

การจดัการท่ีอยู่ 
การจดัการทีอ่ยู่จะประกอบไปดว้ยการเปิดหรอืปิดฟงักช์นัการใชท้ีอ่ยู่รว่มกนั (ดว้ยการตัง้คา่การใชง้านทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัในโปรไฟลบ์รษิทั) การใชง้านการตรวจสอบทีอ่ยู ่
(ดว้ยการตัง้คา่การตรวจสอบการใชง้านทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัในโปรไฟลบ์รษิทั) การแปลงทีอ่ยูท่ ีไ่มใ่ชร้ว่มกนัเป็นทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั และงานอืน่ๆ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัการทีอ่ยู่ 
โปรดดูทีห่วัขอ้ต่อไปนี้: 

 การแปลงทีอ่ยู่ทีไ่มใ่ชร้ว่มกนัเป็นทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั (ในหน้า 80) 

 การพจิารณาเมือ่ปิดทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั (ในหน้า 83) 

 การอปัเดตการเขา้ใชข้องผูใ้ชแ้ละสทิธิก์ารจดัการทีอ่ยู่กอ่นปิดทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั (ในหน้า 83) 

 การตัง้คา่ประเภททีอ่ยู่สาํหรบัทีอ่ยู่ทีไ่มใ่ชร้่วมกนัด้วยการแกไ้ขความสมัพนัธ์ (ในหน้า 84) 

 การตัง้คา่โปรไฟล์การเขา้ใชแ้ละบทบาทสาํหรบัทีอ่ยู่ (ในหน้า 85) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
 ทีอ่ยู่ 

 การตัง้คา่โปรไฟลบ์รษิทัของคณุและคา่ดฟีอลต์รว่ม (ในหน้า 18) 
 

การแปลงท่ีอยู่ท่ีไม่ใช้รว่มกนัเป็นท่ีอยูท่ี่ใช้รว่มกนั 
รลีสี 19 และรลีสีกอ่นหน้าของ Oracle CRM On Demand ใชท้ีอ่ยู่ทีไ่มใ่ชร้ว่มกนั คณุสามารถใชท้ีอ่ยู่ทีไ่มใ่ชร้ว่มกนัต่อในรลีสีนี้ได ้อย่างไรกต็าม 
หากคุณตอ้งการแปลงทีอ่ยู่ทีไ่มใ่ชร้ว่มกนัจากรลีสีกอ่นหน้า เป็นทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัซึง่ไดร้บัการสนบัสนุนในรลีสีนี้ คณุจะตอ้งดําเนินการตามขัน้ตอนต่อไปนี้  

หมายเหตุ: หากไฟลข์อ้มลูมขีนาดใหญ่และการดําเนนิการอมิปอรต์ใชเ้วลานานกวา่ทีคุ่ณคาดไว ้คณุสามารถใช ้Oracle Data Loader On Demand 
กบัไฟลอ์นิพตุและไฟลก์ารแมปเดยีวกนัทีก่าํหนดไวใ้นขัน้ตอนนี้ได้   

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน: จะถอืวา่ Oracle CRM On Demand Customer Care ไดท้าํการอปัเกรดบรษิทัของคณุเป็นรลีสีปจัจบุนั ในการดําเนนิการตามขัน้ตอนนี้ใหเ้สรจ็สิ้น 
คณุตอ้งเป็นผูดู้แลระบบของบรษิทัทีส่ามารถดําเนนิการอมิปอรต์และเอก็ซป์อรต์และปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ได ้
คณุตอ้งมสีทิธิใ์นการจดัการทีอ่ยู่จงึจะสามารถใชง้านฟงัก์ชนัทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัได้ 

หมายเหตุ: เมือ่ทาํการยา้ยจากทีอ่ยู่ทีไ่มใ่ชร้ว่มกนัเป็นทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนั คณุจะตอ้งใช ้API บรกิารทางเวบ็ v2.0 สาํหรบัคาํขอบรกิารทางเวบ็ทัง้หมด เนื่องจาก API บรกิารทางเวบ็ v1.0 
ไมส่นบัสนุนการเขา้ใชท้ีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั 

ในการแปลงทีอ่ยู่ทีไ่มใ่ช้ร่วมกนัเป็นทีอ่ยู่ทีใ่ช้ร่วมกนั 

1 หากจําเป็น ใหย้กเลกิการเลอืกการตัง้คา่การใชง้านทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัในโปรไฟลบ์รษิทั 

2 เอก็ซป์อรต์ขอ้มลูจากออบเจกต์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทีอ่ยู่ทีค่ณุตอ้งการแปลงเป็นทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนั  

รายการนี้จะประกอบไปดว้ยรายการต่อไปนี้: 
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 สว่นขอ้มลูบรษิทัทัง้หมดจะประกอบดว้ย: 

 บรษิทั 

 ทีอ่ยู่บรษิทั 

 ผูต้ดิต่อ 

 คูค่า้ของบรษิทั 

 ทีอ่ยู่ 

 สว่นขอ้มลูผูต้ดิต่อทัง้หมดจะประกอบดว้ย: 

 ผูต้ดิต่อ 

 ทีอ่ยู่ผูต้ดิต่อ 

 บรษิทั 

 ทีอ่ยู่ 

 สว่นขอ้มลูตวัแทนจําหน่ายทัง้หมดจะประกอบดว้ย: 

 ตวัแทนจําหน่าย  

 ทีอ่ยู่ตวัแทนจําหน่าย 

 สว่นขอ้มลูคูค่า้ทัง้หมดจะประกอบดว้ย: 

 คูค่า้  

 ทีอ่ยู่คูค่า้ 

 ขอ้มลูทีอ่ยู่ทัง้หมด 

การดําเนนิการเอก็ซป์อรต์นี้จะตอ้งเอก็ซป์อรต์ขอ้มลูบรษิทั ผูต้ดิต่อ ตวัแทนจําหน่าย และทีอ่ยู่ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดจาก Oracle CRM On Demand ลงในไฟลภ์ายนอก 
คณุจะตอ้งสามารถใชไ้ฟลภ์ายนอกกบัวธิกีารแกไ้ขขอ้มลูและการสรา้งมาตรฐานทีคุ่ณเลอืกได้  

3 แกไ้ขและปรบัรปูแบบขอ้มลูใหมเ่พือ่ใหก้ารอมิปอร์ตทีอ่ยู่เหลา่นี้ลงใน Oracle CRM On Demand ไมม่ขีอ้มลูทีซ่ํ้ากนั และเพือ่ตัง้คา่ขอ้มลูบรษิทั ผูต้ดิต่อ ตวัแทนจําหน่าย 
และคู่คา้ดว้ยทีอ่ยู่ทีเ่ชือ่มโยง   

ทีอ่ยู่ทีซ่ํ้ากนัและไมถู่กตอ้งจํานวนมากจะยงัคงอยู่หลงัจากการดําเนินการเอก็ซป์อรต์ ตวัอย่างเชน่ ผูต้ดิต่อทีอ่ยูใ่นทีต่ัง้เดยีวกนัอาจมทีีอ่ยู่เหมอืนกนัหรอืคลา้ยกนั 
เนื่องจากไมม่กีารใชง้านทีอ่ยู่ร่วมกนัในรลีสีกอ่นหน้า อย่างไรกต็ามอาจเกดิความแตกต่างเลก็น้อยขึน้เนื่องจากการพมิพแ์ละขอ้ผดิพลาดอืน่ๆ สาํหรบัทีอ่ยู่ซํ้ากนัทีอ่าจเกดิขึน้ 
การอมิปอรต์เรคคอรด์ซํ้าอกีครัง้ (เชน่ บรษิทั) และการเชือ่มโยงเรคคอรด์นัน้ๆ เขา้กบัเรคคอรด์ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัทีเ่พิง่จดัทาํขึน้ใหม่ 
จะไมล่บการเชือ่มโยงทีอ่ยู่ทีม่อียู่กอ่นหน้านี้จากรลีสีกอ่นหน้า ดงันัน้ คณุจะตอ้งดําเนนิการดงัต่อไปนี้: 

 ตรวจสอบขอ้มลูของคณุ จากนัน้ลบเรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนัเมือ่เตรยีมขอ้มลูทีอ่ยู่ทีคุ่ณตอ้งการอมิปอรต์ 

 รบัเป็นเจา้ของขอ้มลูทีอ่ยู่ทีไ่มใ่ชร้ว่มกนัทีม่อียู่กอ่นหน้าซึง่เชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ของบรษิทั ผูต้ดิต่อ ตวัแทนจําหน่าย และคูค่า้ของคุณ 
หากคุณตอ้งการเชือ่มโยงเรคคอรด์เหลา่นี้กบัขอ้มูลทีอ่ยู่ของเวอรช์นัทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั โดยคณุจะตอ้งดําเนนิการลบและยกเลกิการเชือ่มโยง 
และเลอืกวา่จะรกัษาขอ้มลูทีอ่ยู่ทีไ่มใ่ชร้ว่มกนัทีม่อียู่กอ่นหน้าไวห้รอืไม่ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการเตรยีมขอ้มลูในการอมิปอรต์ โปรดดูทีห่วัขอ้ต่อไปนี้: 

 ฟิลด์ทีอ่ยู่: การจดัเตรยีมการอมิปอรต์ (โปรดดูที ่"ฟิลด์ทีอ่ยู่: การเตรยีมการอมิปอรต์" ในหน้า 529) 

 ฟิลด์บรษิทั: การจดัเตรยีมการอมิปอรต์ (ในหน้า 520) 

 ฟิลด์ผูต้ดิต่อ: การจดัเตรยีมการอมิปอรต์ (ในหน้า 551) 

 ฟิลด์ตวัแทนจําหน่าย: การจดัเตรยีมการอมิปอร์ต 
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 ฟิลด์คูค่า้: การเตรยีมการอมิปอรต์ (ในหน้า 617) 

4 อมิปอรต์ขอ้มลูเรคคอรด์ทีอ่ยู่: 

a เลอืกชือ่ไฟลอ์มิปอรต์ทีม่ขีอ้มลูทีอ่ยู่และไฟลก์ารแมปทีเ่หมาะสม 

b ปลอ่ยใหก้ารอมิปอรต์ดําเนนิการจนเสรจ็ 

การอมิปอรต์ขอ้มลูเรคคอรด์ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัระดบับนสดุ เป็นสิง่ทีต่อ้งทาํกอ่นอมิปอรต์ขอ้มลูบรษิทั ผูต้ดิต่อ ตวัแทนจาํหน่าย และคู่คา้ สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการอมิปอรต์ขอ้มลู โปรดดูที ่
การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 

5 อมิปอรต์ขอ้มลูเรคคอรด์บรษิทั: 

a เลอืกตวัเลอืกในการจดัทําเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยง   

b ปลอ่ยใหก้ารอมิปอรต์ดําเนนิการจนเสรจ็ 

การอมิปอรต์นี้จะจดัทาํบรษิทัและเชือ่มโยงทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนักบับรษิทั สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการอมิปอรต์ขอ้มลู โปรดดูที ่การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 

6 อมิปอรต์ขอ้มลูเรคคอรด์ผูต้ดิต่อ: 

a เลอืกตวัเลอืกในการจดัทําเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยง   

b ปลอ่ยใหก้ารอมิปอรต์ดําเนนิการจนเสรจ็ 

การอมิปอรต์นี้จะจดัทาํขอ้มลูผูต้ดิตอ่และเชือ่มโยงทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนักบัผูต้ดิต่อ สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการอมิปอรต์ขอ้มลู โปรดดูที ่การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 

7 อมิปอรต์ขอ้มลูเรคคอรด์ตวัแทนจําหน่าย: 

a เลอืกตวัเลอืกในการจดัทําเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยง   

b ปลอ่ยใหก้ารอมิปอรต์ดําเนนิการจนเสรจ็ 

การอมิปอรต์นี้จะจดัทาํขอ้มลูตวัแทนจําหน่ายและเชือ่มโยงทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนักบัตวัแทนจําหน่าย สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการอมิปอรต์ขอ้มลู โปรดดูที ่การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 
656) 

8 อมิปอรต์ขอ้มลูเรคคอรด์คูค่า้: 

a เลอืกตวัเลอืกในการจดัทําเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยง   

b ปลอ่ยใหก้ารอมิปอรต์ดําเนนิการจนเสรจ็ 

การอมิปอรต์นี้จะจดัทาํขอ้มลูคูค่า้และเชือ่มโยงทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนักบัคูค่า้ สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการอมิปอรต์ขอ้มลู โปรดดูที ่การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 

9 ยนืยนัวา่ไดด้ําเนนิการอมิปอรต์ขอ้มลูอย่างถูกตอ้ง 

10 ตัง้คา่โครงรา่งเพจสาํหรบับทบาททีเ่หมาะสมในบรษิทัของคณุ และระบุการเขา้ใชไ้ปยงัโครงรา่งเพจสาํหรบัผูใ้ชท้ีเ่หมาะสม 

11 อปัเดตบทบาทของผูใ้ชข้องคณุเพือ่เพิม่บทบาทการเขา้ใชป้ระเภทเรคคอรด์ในขัน้ตอนที ่2 ของวซิารด์การจดัการบทบาท   

หากคุณไมด่ําเนินการขัน้ตอนนี้ใหเ้สรจ็สิน้ ผูใ้ชจ้ะไมส่ามารถดูเรคคอรด์ทีอ่ยู่ได ้ตวัอย่างเชน่ หากผูใ้ชพ้ยายามเชือ่มโยงเรคคอรด์ทีอ่ยู่กบับรษิทั ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดจะปรากฏขึน้ 

12 เลอืกการตัง้คา่การใชง้านทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัในโปรไฟลบ์รษิทั เพือ่ใชง้านทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั 
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13 หากบรษิทัของคุณใชแ้อปพลเิคชนัทีอ่ยู่นอก Oracle CRM On Demand ในการทําเครือ่งหมายทีอ่ยู่วา่ถูกตอ้ง 
และหากคุณตอ้งการใชเ้ฉพาะทีอ่ยู่ทีผ่า่นการตรวจสอบในรายการสาํหรบัเลอืกทีอ่ยู่ การคน้หาทีอ่ยู่ และการเชือ่มโยงทีอ่ยู ่ใหเ้ลอืกการตัง้คา่การตรวจสอบทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัในโปรไฟลบ์รษิทั   

หมายเหตุ: ตอ้งตัง้คา่วนัทีต่รวจสอบในเรคคอรด์ทีอ่ยู่เพือ่ทาํเครือ่งหมายทีอ่ยู่วา่ตรวจสอบแลว้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การทาํเครือ่งหมายทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัวา่ตรวจสอบแลว้    

14 (ไมจ่ําเป็น) หลงัจากทีคุ่ณตรวจสอบวา่ขอ้มลูทีอ่มิปอรต์มาถูกตอ้ง คณุสามารถลบขอ้มลูทีอ่ยู่ทีไ่มใ่ชร้ว่มกนัซึง่มอียู่กอ่นหน้านี้ไดด้ว้ยบรกิารทางเวบ็ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบับรกิารทางเวบ็ โปรดดูที ่Oracle Web Services On Demand Guide 
 

การพิจารณาเมื่อปิดท่ีอยู่ท่ีใช้รว่มกนั 
หากคุณปิดทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัหลงัจากทีเ่คยเปิดกอ่นหน้านี้ ทีอ่ยู่ทีจ่ดัทาํขึน้หลงัจากนัน้จะเป็นทีอ่ยู่ทีไ่มใ่ชร้ว่มกนั ดงันัน้ ทีอ่ยู่ใหมใ่ดๆ ทีจ่ดัทาํขึน้สาํหรบับรษิทั ผูต้ดิต่อ ตวัแทนจําหน่าย หรอืคูค่า้ 
จะถูกจดัทาํขึน้เฉพาะสาํหรบัเรคคอรด์นัน้ และไม่ไดใ้ชร้ว่มกนักบัเรคคอรด์อืน่ อย่างไรกต็ามเรคคอรด์ทีอ่ยู่ทีเ่คยใชร้ว่มกนักอ่นหน้านี้ระหวา่งเรคคอร์ดบรษิทั ผูต้ดิต่อ ตวัแทนจําหน่าย หรอืคูค่า้ 
จะสามารถใชร้่วมกนัไดต้่อไปจนกวา่จะไดร้บัการแกไ้ข ตวัอย่างเชน่ หากคุณมสีามบรษิทั (A, B และ C) ซึง่ใชท้ีอ่ยู่รว่มกนัหนึง่แห่ง หลงัปิดทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั 
ทีอ่ยู่จะยงัคงเป็นทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัสาํหรบัทัง้สามบรษิทัต่อไป หากผูใ้ชแ้กไ้ขทีอ่ยู่หนึ่ง เชน่ บรษิทั A Oracle CRM On Demand จะจดัทาํเรคคอรด์ทีอ่ยู่ใหมท่ีไ่มใ่ชร้่วมกนัสาํหรบับรษิทั 
A แต่บรษิทั B และ C จะยงัคงใชท้ีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัเดมิจนกวา่ทีอ่ยู่เหลา่นัน้จะไดร้บัการแกไ้ขดว้ย   

หมายเหตุ: กอ่นทีจ่ะทาํการปิดทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั คณุจะตอ้งลบการเขา้ใชเ้รคคอรด์ทีอ่ยู่ของผูใ้ชท้ีบ่รษิทัคณุ ลบสทิธิก์ารจดัการทีอ่ยู่ออกจากบทบาทผูใ้ช ้และรเีซต็โครงรา่งเพจทีจ่ําเป็นดว้ย 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัขัน้ตอนในการลบการเขา้ใชแ้ละสทิธิน์ี้ โปรดด ูการอปัเดตการเขา้ใชข้องผูใ้ชแ้ละสทิธิก์ารจดัการทีอ่ยู่กอ่นปิดทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั (ในหน้า 83)   

การพจิารณาต่อไปนี้จะมผีลเมือ่ปิดทีอ่ยูท่ ีใ่ชร้ว่มกนัหลงัจากทีเ่ปิดคณุสมบตันิี้:  

 ผูด้แูลระบบของบริษทัสามารถเข้าถงึเพจการปรบัใช้งานได้ผูดู้แลระบบของบรษิทัทีม่สีทิธิใ์นการจดัการทีอ่ยู่จะยงัคงสามารถเขา้ใชเ้พจการปรบัใชง้าน Oracle CRM On 
Demand และสามารถใชง้านโครงรา่งทีอ่ยู่ การจดัการฟิลด ์และอืน่ๆ ต่อไปได ้  

 ผูใ้ช้สามารถจดัทาํท่ีอยู่ท่ีเรียกเกบ็หรือท่ีอยู่ท่ีรบัสินค้าใหมท่ี่ไมใ่ช้ร่วมกนัได้ ผูใ้ชท้ีจ่ดัทาํขอ้มลูบรษิทั ตวัแทนจําหน่าย หรอืคูค่า้ใหม่ 
สามารถจดัทาํทีอ่ยู่ทีเ่รยีกเกบ็หรอืทีอ่ยู่ทีร่บัสนิคา้ใหมท่ีไ่มใ่ชร้ว่มกนั หรอืทัง้สองทีอ่ยู่ได ้ผูใ้ชท้ีจ่ดัทาํผูต้ดิต่อใหม ่สามารถจดัทาํทีอ่ยู่ผูต้ดิต่อหลกัใหม่ทีไ่มใ่ชร้่วมกนัได้ 
ทีอ่ยู่ใหมน่ี้จะเชือ่มโยงเฉพาะกบัเรคคอรด์ทีจ่ดัทาํขึน้ใหม ่และจะไม่มทีีอ่ยู่ใหมบ่นแทบ็ทีอ่ยู่ระดบับนสดุ 

 ผูใ้ช้สามารถแก้ไขได้เฉพาะท่ีอยู่ ผูใ้ชท้ีแ่กไ้ขบรษิทั ผูต้ดิต่อ ตวัแทนจําหน่าย หรอืคูค่า้ จะสามารถแกไ้ขไดเ้ฉพาะทีอ่ยู่สาํหรบัเรคคอรด์บรษิทั ผูต้ดิต่อ ตวัแทนจําหน่าย หรอืคูค่า้ 
เนื่องจากปิดทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัไว ้หากเรคคอรด์ทีอ่ยู่ทีท่าํการแกไ้ขเป็นทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนักอ่นหน้านี้ Oracle CRM On Demand 
จะจดัทาํทีอ่ยู่ใหมท่ีเ่ชือ่มโยงเฉพาะกบัเรคคอรด์ ทีแ่กไ้ขแลว้ และจะไมม่ทีีอ่ยู่ใหมบ่นแทบ็ทีอ่ยู่ระดบับนสดุ หากเรคคอรด์ทีอ่ยู่ทีถู่กแกไ้ขไมใ่ชท่ีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนักอ่นหน้านี้ แสดงวา่มกีารแกไ้ขทีอ่ยู่แลว้ 
แต ่Oracle CRM On Demand ไมไ่ดจ้ดัทาํทีอ่ยู่ใหม ่   

 ท่ีอยู่ท่ีถกูลบซ่ึงไม่มีแหล่งท่ีมาอาจถกูจดัทาํข้ึน การลบทีอ่ยู่ทีเ่รยีกเกบ็หรอืทีร่บัสนิคา้ออกจากบรษิทั ตวัแทนจําหน่าย หรอืคูค่า้จะสง่ผลใหเ้กดิทีอ่ยู่ทีถู่กลบซึง่ไมม่แีหลง่ทีม่าสาํหรบับรษิทั 
ตวัแทนจําหน่าย หรอืคู่คา้ ในลกัษณะคลา้ยกนั การลบทีอ่ยู่หลกัออกจากผูต้ดิต่อจะสง่ผลใหเ้กดิทีอ่ยู่ทีถู่กลบซึง่ไมม่แีหลง่ทีม่าสาํหรบัผูต้ดิต่อ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการปิดทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั โปรดดูขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้คา่การใชง้านทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัใน การตัง้คา่โปรไฟลบ์รษิทัของคุณและคา่ดฟีอลต์รว่ม (ในหน้า 18) 

 
 

การอปัเดตการเขา้ใช้ของผูใ้ช้และสิทธ์ิการจดัการท่ีอยู่ก่อนปิดท่ีอยู่ท่ีใช้รว่มกนั 
กอ่นปิดทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั ผูดู้แลระบบของบรษิทัจะตอ้งดําเนนิการต่อไปนี้: 

 แกไ้ขการเขา้ใชเ้รคคอรด์ทีอ่ยู่ทีจ่ะอ่านของผูใ้ช ้ 

 ลบสทิธิก์ารจดัการทีอ่ยู่ออกจากบทบาทผูใ้ช ้

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน คณุตอ้งเป็นผูดู้แลระบบของบรษิทัซึง่สามารถใชว้ซิารด์โปรไฟล์การเขา้ใชแ้ละวซิารด์การจดัการบทบาท   
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ในการอปัเดตโปรไฟลก์ารเข้าใช้ของผูใ้ช้ก่อนปิดทีอ่ยู่ทีใ่ช้ร่วมกนั   

1 ตัง้คา่ระดบัการเขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีอ่ยู่ดงันี้: 

a คลกิที ่การดูแลระบบ การจดัการผูใ้ชแ้ละการเขา้ใช ้ตามดว้ยโปรไฟลก์ารเขา้ใช ้

b คลกิทีร่ายการเมนู แกไ้ข สาํหรบัโปรไฟลก์ารเขา้ใชข้องผูใ้ชข้องคณุ 

c ในขัน้ตอนที ่2 ของวซิารด์โปรไฟลก์ารเขา้ใช ้ใหต้ัง้คา่ระดบัการเขา้ใชข้องประเภทเรคคอรด์ทีอ่ยู่เป็น อ่าน และคลกิ เสรจ็สิน้ 

2 ปิดสทิธิก์ารจดัการทีอ่ยู่ดงันี้: 

a คลกิที ่การดูแลระบบ การจดัการผูใ้ชแ้ละการเขา้ใช ้ตามดว้ยการจดัการบทบาท 

b คลกิทีร่ายการเมนู แกไ้ข สาํหรบัชือ่บทบาทของผูใ้ชข้องคณุ 

c ในขัน้ตอนที ่4 ของวซิารด์การจดัการบทบาท ใหย้กเลกิการเลอืกสทิธิก์ารจดัการทีอ่ยู่  

3 ไซน์เอาต์ออกจาก Oracle CRM On Demand จากนัน้ไซน์อนิเขา้สู ่Oracle CRM On Demand เพือ่ใหแ้น่ใจวา่การเปลีย่นแปลงจะมผีล 

4 ปิดการตัง้คา่การใชง้านทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัในโปรไฟลบ์รษิทัดงันี้: 

a คลกิ การดูแลระบบ การจดัการบรษิทั และโปรไฟลบ์รษิทั 

b ยกเลกิการเลอืกการตัง้คา่การใชง้านทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนั 

c ไซน์เอาต์ออกจาก Oracle CRM On Demand จากนัน้ไซน์อนิเขา้สู ่Oracle CRM On Demand เพือ่ใหแ้น่ใจวา่การเปลีย่นแปลงจะมผีล 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการระบุประเภทระดบัการเขา้ใชโ้ดยใชว้ซิารด์โปรไฟลก์ารเขา้ใช ้โปรดดูที ่การระบุระดบัการเขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์หลกั (ในหน้า 278) 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการระบุสทิธิข์องบทบาทผูใ้ชด้ว้ยวซิารด์การจดัการบทบาท โปรดดูที ่การจดัการบทบาท (ในหน้า 252) 

 
 

การตัง้ค่าประเภทท่ีอยูส่าํหรบัท่ีอยู่ท่ีไม่ใช้รว่มกนัด้วยการแก้ไขความสมัพนัธ ์
คณุสามารถตัง้คา่ประเภททีอ่ยู่สาํหรบัทีอ่ยู่ทีไ่มใ่ชร้ว่มกนัไดด้ว้ยรายการเมนูการแกไ้ขความสมัพนัธ์ (การแกไ้ขความสมัพนัธ์) บนเมนูระดบัเรคคอร์ดของทีอ่ยู่ทีไ่มใ่ชร้ว่มกนั 
คณุสมบตักิารแกไ้ขความสมัพนัธ์จะชว่ยใหผู้ดู้แลระบบสามารถปรบัแต่งสว่นต่างๆ ของเรคคอรด์ทีอ่ยู่ได ้(เชน่ โครงรา่งฟิลด์และเพจ) โดยไมจ่ําเป็นตอ้งเปิดใชฟ้งักช์นัการใชท้ีอ่ยู่รว่มกนัสาํหรบัผูใ้ช ้ 

ต่อไปนี้คอืบางสว่นของลกัษณะของรายการเมนูการแกไ้ขความสมัพนัธ์: 

 ในเพจแกไ้ขดฟีอลต์ ฟิลด์ทัง้หมดจะเป็นแบบอ่านอย่างเดยีวยกเวน้ฟิลด์ประเภททีอ่ยู่ สามารถใชฟิ้ลด์อืน่ๆ ทีก่าํหนดเอง ซึง่ไมใ่ชแ่บบอ่านอย่างเดยีวบนเพจแกไ้ขได้ หากไดร้บัการปรบัแต่ง 

 หากเลอืกการตัง้คา่การใชง้านทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั จะไมม่รีายการเมนูแกไ้ขความสมัพนัธ์บนเมนูระดบัเรคคอรด์ของสว่นทีอ่ยู่ ในกรณนีี้ ผูใ้ชส้ามารถใช ้แกไ้ขเพจ เพือ่แกไ้ขการตัง้คา่ทีเ่รยีกเกบ็ 
ทีร่บัสนิคา้ หรอืการตัง้คา่หลกั และสามารถเลอืกทีอ่ยู่อืน่ได ้

 หากยกเลกิการเลอืกการตัง้คา่การใชง้านทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั และผูใ้ชม้สีทิธิก์ารจดัการทีอ่ยู่ และมสีทิธิก์ารเขา้ใชเ้รคคอรด์ทีอ่ยู่ระดบับนสดุ การคลกิที ่ใหม่ หรอื แกไ้ข 
บนเมนูระดบัเรคคอรด์บนสว่นทีอ่ยู่ จะเชือ่มโยงผูใ้ชไ้ปยงัมมุมองการสรา้งหรอืแกไ้ขทีอ่ยู่ระดบับนสดุ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน การตัง้คา่การใชง้านทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัจะถูกยกเลกิ และการจดัการสทิธิท์ ีอ่ยู่จะถูกเลอืก 
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ในการตัง้ค่าประเภททีอ่ยู่สาํหรบัทีอ่ยู่ทีไ่มใ่ช้ร่วมกนัโดยการใช้รายการเมนูแก้ไขความสมัพนัธ์ 

1 ในเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์บรษิทั ผูต้ดิต่อ ตวัแทนจําหน่าย หรอืคู่คา้ นาวเิกตไปยงัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัทีอ่ยู่ 

2 จากเมนูระดบัเรคคอรด์ เลอืก แกไ้ขความสมัพนัธ์ 

3 จากรายการสาํหรบัเลอืกของประเภท เลอืกประเภททีอ่ยู่ 

รายการต่อไปนี้คอืประเภททีอ่ยู่ทีใ่ชไ้ดต้ามคา่ดฟีอลต์: ทีอ่ยู่อาศยั, สาํนกังาน, บา้นพกัตากอากาศ, อืน่ๆ, ความงาม, สว่นตวั, ไปรษณยี์, โรงพยาบาล และคลนีคิ 
 

การตัง้ค่าโปรไฟลก์ารเข้าใช้และบทบาทสาํหรบัท่ีอยู ่
ในการเขา้ใชเ้รคคอรด์ทีอ่ยู่ระดบับนสดุและทีอ่ยูท่ ีใ่ชร้ว่มกนัในบรษิทั ผูต้ดิต่อ ตวัแทนจําหน่าย และคูค่า้ คณุตอ้งตัง้คา่โปรไฟล์การเขา้ใชแ้ละบทบาทผูใ้ชข้องคณุใหถู้กตอ้ง 
ในฐานะของผูดู้แลระบบของบรษิทั คณุจะระบุการเขา้ใชใ้หก้บับทบาทเฉพาะของเรคคอรด์เหลา่นี้แตล่ะเรคคอรด์ในโปรไฟลก์ารเขา้ใชข้องผูใ้ชไ้ด ้

คณุสามารถระบุระดบัการเขา้ใชต้่อไปนี้ใหก้บัความสมัพนัธ์แบบหลายต่อหลายความสมัพนัธ์สาํหรบัทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั:  

 สาํหรบัเรคคอรด์ทีอ่ยู่ระดบับนสดุ: 

 อ่านอย่างเดยีว 

 อ่าน/แกไ้ข 

 อ่าน/แกไ้ข/ลบ 

 สาํหรบัเรคคอรด์ทีอ่ยู่ในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบั ทีอ่ยู่ ในบรษิทั ผูต้ดิต่อ ตวัแทนจําหน่าย และคูค่า้: 

 ไมม่สีทิธิเ์ขา้ใช ้

 อ่านอย่างเดยีว 

 อ่าน/จดัทาํ 

 อ่าน/จดัทาํ/แกไ้ข 

 อ่าน/แกไ้ข 

 อ่าน/แกไ้ข/ลบ 

 เตม็ 

สิทธ์ิและการตัง้ค่าท่ีควบคมุการเข้าใช้ฟังกช์นัท่ีอยู่ท่ีใช้ร่วมกนั 
สทิธิแ์ละการตัง้คา่ต่อไปนี้ควบคมุการเขา้ใชฟ้งักช์นัทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัต่อไปนี้: 

 สิทธ์ิจดัการท่ีอยู่ จะควบคมุการเขา้ใชข้องผูใ้ชใ้นเพจตัง้คา่ฟิลด์ ทีอ่ยู ่และความพรอ้มของเรคคอร์ดทีอ่ยู ่ในวซิารด์โปรไฟล์การเขา้ใชแ้ละการจดัการบทบาท 

 สิทธ์ิตรวจสอบท่ีอยู่ท่ีใช้ร่วมกนั จะควบคุมผูใ้ชท้ีส่ามารถตรวจสอบทีอ่ยู่โดยการตัง้คา่วนัทีต่รวจสอบ 

 การตัง้ค่าการใช้งานท่ีอยู่ท่ีใช้ร่วมกนั จะควบคุมวา่เรคคอรด์ทีอ่ยู่ระดบับนสดุจะสามารถใชง้านร่วมกนัไดห้รอืไม่ และควบคมุวา่ทีอ่ยู่ในเรคคอรด์บรษิทั ผูต้ดิต่อ ตวัแทนจําหน่าย และคู่คา้ 
จะใชฟ้งักช์นัทีส่ามารถใชง้านรว่มกนัหรอืไมส่ามารถใชง้านร่วมกนั 

หากไมไ่ดเ้ลอืกการตัง้คา่ การใชง้านทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั และไดเ้ลอืกสทิธิ ์จดัการทีอ่ยู่ จะใชไ้ดเ้ฉพาะฟงักช์นัทีอ่ยู่ทีไ่มใ่ชง้านร่วมกนัในเรคคอรด์บรษิทั ผูต้ดิต่อ ตวัแทนจําหน่าย และคูค่า้ 
ผูใ้ชท้ีม่สีทิธิจ์ดัการบรษิทัสามารถเขา้ใชต้วัเลอืกนี้ไดใ้นโปรไฟลบ์รษิทั 
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 การตัง้ค่าการตรวจสอบท่ีอยู่ท่ีใช้ร่วมกนั จะควบคมุวา่ Oracle CRM On Demand ตรวจสอบทีอ่ยู่ทีใ่ชง้านรว่มกนัในบรษิทัหรอืไม ่หากไดเ้ลอืกการตัง้คา่นี้ 
ผูใ้ชจ้ะสามารถเลอืกทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัทีต่รวจสอบเพือ่เพิม่ไปยงัเรคคอรด์บรษิทั ผูต้ดิต่อ ตวัแทนจําหน่าย หรอืคูค่า้ได้ จะมกีารฟิลเตอรท์ีอ่ยู่ทีไ่มไ่ดร้บัการตรวจสอบจากบรษิทั ผูต้ดิต่อ 
ตวัแทนจําหน่าย หรอืคู่คา้ และเลกิใชปุ้่มทีอ่ยู่ใหมใ่นเรคคอรด์เหลา่นี้ ผูใ้ชท้ีม่สีทิธิจ์ดัการบรษิทัสามารถเขา้ใชก้ารตัง้คา่นี้ไดใ้นโปรไฟลบ์รษิทั 

เมือ่ยกเลกิการเลอืกการตัง้คา่การตรวจสอบทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั ทีอ่ยู่ทัง้หมดจะใชไ้ดใ้นบรษิทั ผูต้ดิต่อ ตวัแทนจําหน่าย หรอืคูค่า้ จะไม่มกีารฟิลเตอรใ์ดๆ 
และจะมกีารเปิดใชปุ้่มทีอ่ยู่ใหมใ่นเรคคอรด์เหลา่นี้สาํหรบัผูใ้ชท้ีม่สีทิธิท์ ีจ่ําเป็น 

ตารางต่อไปนี้จะสรปุวา่การตัง้คา่และสทิธิต์่างๆ จําเป็นสาํหรบัการดําเนนิงานของทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัหรอืไม่ และความสมัพนัธ์กบัทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัทาํงาน 

งาน การตัง้ค่าการใช้งานท่ีอยู่ท่ีใช้ร่ว

มกนั 
สิทธ์ิในการจดัการท่ีอยู่ สิทธ์ิท่ีอยู่ท่ีใช้ร่วมกนัขัน้ตํา่ท่ีต้อง

ใช้ 
สิทธ์ิการตรวจสอบท่ีอยู่ท่ีใช้ร่ว

มกนั 

การปรบัแต่งเพจทีอ่ยู่และฟิลด์สาํหรบัทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั  ไม ่ ใช ่ ไมม่ ี ไม ่

การเปลีย่นแปลงรปูแบบทีอ่ยู่ของบรษิทัหรอืผูต้ดิต่อจาก 
ไมใ่ชร้ว่มกนั เป็น ใชร้ว่มกนั 

ใช ่ ไม ่ ไมม่ ี ไม ่

การตรวจสอบทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั ไม ่ ไม ่ อ่าน/แกไ้ข ใช ่

การอปัเดตโปรไฟลก์ารเขา้ใชข้องทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั ไม ่ ใช ่ ไมม่ ี ไม ่

การใชท้ีอ่ยู่รว่มกนัระหวา่งบรษิทั ผูต้ดิต่อ 
ตวัแทนจําหน่าย หรอืคู่คา้  

ใช ่ ไม ่ อ่าน ไม ่

การใชง้านเรคคอรด์ทีอ่ยู่ของวซิารด์การจดัการบทบาท ไม ่ ใช ่ ไมม่ ี ไม ่

การเขา้ใชแ้ทบ็ทีอ่ยู่ ไม ่ ไม ่ อ่าน ไม ่

การเขา้ใชโ้ฮมเพจทีอ่ยู่ เพจรายละเอยีด 
และเพจการแกไ้ข 

ไม ่ ไม ่ อ่าน 

จําเป็นตอ้งมสีทิธิแ์กไ้ขสาํหรบัการแ

กไ้ขเพจ 

ไม ่

การอปัเดตสว่นทีอ่ยู่ของบรษิทั ทีอ่ยู่ของผูต้ดิต่อ 
ทีอ่ยู่ของตวัแทนจําหน่าย 
หรอืทีอ่ยู่ของคูค่า้ในเรคคอรด์ทีส่มัพนัธ์กนั  

ใช ่ ไม ่ อ่าน ไม ่

 

 
 

การปรบัแต่งแอปพลิเคชนั 
บรษิทัของคุณอาจมคีวามตอ้งการเฉพาะในเรือ่งของการรวบรวมและการบนัทกึขอ้มลู การใชค้าํศพัท ์และวธิกีารนําเสนอขอ้มลู เพือ่ใหพ้นกังานมปีจัจยัทีท่าํใหส้ามารถทาํงานไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล 
การปรบัแต่งแอปพลเิคชนัทาํใหค้ณุสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand เพือ่ใหส้นองความตอ้งการของบรษิทัเหลา่นี้ได้ รวมถงึ โครงร่างเพจ การจดัการฟิลด์ 
และขอ้กาํหนดการเขา้ใชร้ายการ เป็นตน้ 

ตวัอย่างต่อไปนี้แสดงวธิกีารบางอย่างซึง่คณุสามารถใชป้รบัแต่งแอปพลเิคชนั: 

ตวัอย่างท่ี 1: คณุอาจตอ้งการใหพ้นกังานขายของคณุทกุคนเพิม่ทีอ่ยู่อเีมลล์งในเรคคอรด์ผูต้ดิต่อทัง้หมดของ วธิทีีด่ที ีส่ดุเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ไดต้อบสนองความตอ้งการนี้คอื 
การทาํใหฟิ้ลด์อเีมลก์ลายเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น จากนัน้ บุคคลทีส่รา้งเรคคอรด์ผูต้ดิต่อใหมจ่ะไมส่ามารถบนัทกึเรคคอรด์ได ้หากเรคคอรด์ไม่มทีีอ่ยู่อเีมล ์

ตวัอย่างท่ี 2: คณุมพีนกังานสองกลุ่มซึง่ตอ้งการตดิตามขอ้มลูทีแ่ตกต่างกนัในเพจบรษิทั 
คณุสามารถตอบสนองความตอ้งการนี้ไดโ้ดยการสรา้งโครงรา่งเพจบรษิทัทีแ่ตกต่างกนัใหก้บัพนกังานในแต่ละกลุม่ และกาํหนดการเขา้ใชง้านทีเ่หมาะสมโดยใชก้ารระบุบทบาท 



การปรบัแต่งแอปพลิเคชนั 

 

การจดัการ Oracle CRM On Demand Release 37 
สงิหาคม 2018  87 

 

เพจการปรบัแต่งแอปพลเิคชนัประกอบดว้ยสองสว่นคอื: 

 การตัง้ค่าประเภทเรคคอรด์ มลีงิคส์าํหรบัประเภทเรคคอรด์ระดบับนสดุแต่ละประเภท เมือ่คณุคลกิทีล่งิค์ จะนําคณุไปทีเ่พจการปรบัแต่งของประเภทเรคคอร์ด 
คณุอาจมองไมเ่หน็ประเภทเรคคอรด์ของอุตสาหกรรมภายใน Oracle CRM On Demand ทัง้นี้ข ึน้กบัการจดัตัง้บรษิทัของคณุ 
เรคคอรด์ตามประเภทอุตสาหกรรมอาจตอ้งการการปรบัแต่งตามความตอ้งการเฉพาะของบรษิทัของคณุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบังานทีคุ่ณจะดําเนนิการไดจ้ากเพจการปรบัแตง่แต่ละการสมคัร 
โปรดดูที ่เพจการปรบัแต่งแอปพลเิคชนัประเภทเรคคอรด์ (ในหน้า 88) 

 การตัง้ค่าแอปพลิเคชนั ประกอบดว้ยลงิคไ์ปยงัฟงักช์นัการปรบัใชง้านทีห่ลากหลายซึง่ไมเ่จาะจงกบัประเภทเรคคอรด์ 
คลกิทีห่วัขอ้เพือ่ดูคาํแนะนําแบบทลีะขัน้ของขัน้ตอนทีม่ใีหใ้ชง้านไดจ้ากสว่นการตัง้คา่แอปพลเิคชนั 

 การแสดงเวบ็เพจภายนอก รายงาน และแผงควบคมุในแทบ็ (ในหน้า 188) 

 การจดัทาํกลุม่ค่ารายการสาํหรบัเลอืก (ในหน้า 193) 

 การจดัทาํและการจดัการโครงรา่งแถบการดําเนินการและสว่นหวัรว่ม (ในหน้า 201) 

 การจดัทาํเวบ็แอปเพลต็ร่วม (ในหน้า 195) 

 การอปัโหลดสว่นขยายฝ ัง่ไคลเอนต์ (ในหน้า 198) 

 การจดัการสว่นเพิม่เตมิของสว่นหวั HTML ทีก่าํหนดเอง (ในหน้า 200) 

 การจดัทาํและการจดัการโครงรา่งแถบการดําเนินการและสว่นหวัรว่ม (ในหน้า 201) 

 การปรบัแต่งโฮมเพจของฉันสาํหรบับรษิทั (ในหน้า 203) 

 การใชง้านรายงานทีก่าํหนดเองใชง้านในโฮมเพจของฉัน (ในหน้า 204) 

 การเปลีย่นชือ่ประเภทเรคคอรด์ (ในหน้า 206) และ การเพิม่ประเภทเรคคอรด์ (ในหน้า 209) 

 การเปลีย่นแปลงไอคอนของประเภทเรคคอรด์ (ในหน้า 211) 

 การปรบัแต่งแทก็การใชร้่วมกนักบั REST (ในหน้า 212) 

 การจดัทาํธมีใหม่ (ในหน้า 212) 

 การอปัโหลดและการจดัการชดุไอคอนทีก่าํหนดเอง (ในหน้า 208) 

 การอปัโหลดและการจดัการไอคอนสว่นหวัรว่มทีก่ําหนดเอง (ในหน้า 209) 

 การปรบัแต่งความเป็นเจา้ของกอ่นหน้าสาํหรบัเรคคอรด์ทีใ่ชร้ว่มกนั (ในหน้า 218) 

หมายเหตุ: สาํหรบัฟงักช์นัโครงรา่งโฮมเพจของฉันและรายงานทีก่าํหนดเองของโฮมเพจของฉัน บทบาทของคณุตอ้งมสีทิธิ ์การปรบัแต่งแอปพลเิคชนั - การจดัการการปรบัแต่งโฮมเพจ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน: 

 ในการทาํขัน้ตอนการปรบัแต่งแอปพลเิคชนัเหลา่นี้ บทบาทของคุณตอ้งมสีทิธิ ์ปรบัแต่งแอปพลเิคชนั 

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณเขา้ใจความตอ้งการทางธุรกจิของคณุ: 

 ปรกึษาเจา้ของธุรกจิของคณุเพือ่ใหเ้ขา้ใจขัน้ตอนธรุกจิและความตอ้งการของแอปพลเิคชนั: 

 กาํหนดฟิลด์ ชือ่ทีแ่สดง คา่รายการสาํหรบัเลอืก และฟิลด์ทีก่าํหนดเองทีจ่ําเป็นในการตอบสนองความตอ้งการ 

 กาํหนดวธิกีารวางเคา้โครงของฟิลด์ลงบนอนิเตอร์เฟซ และกาํหนดฟิลด์ทีต่อ้งทาํเครือ่งหมายเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น 

 ใชเ้ทมเพลทการตัง้คา่ฟิลด์และโครงรา่งเพจ ซึง่อยู่ในพืน้ที ่Tools and Templates ของ Training and Support Center 
เพือ่ชว่ยคณุในการจดัทาํเอกสารความตอ้งการของการปรบัแต่งแอปพลเิคชนัของคณุ  

หมายเหตุ: สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัขอ้ควรพจิารณาทีใ่ชก้บัการใชร้หสัทีก่าํหนดเองใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที ่
ขอ้ควรพจิารณาสาํคญัสาํหรบัลกูคา้ในการใชร้หสัทีก่าํหนดเองใน Oracle CRM On Demand (โปรดดูที ่"ขอ้ควรพจิารณาสาํคญัสาํหรบัลกูคา้ในการใชโ้คด้ทีก่าํหนดเองใน Oracle 
CRM On Demand" ในหน้า 197) 
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เพจการปรบัแต่งแอปพลิเคชนัประเภทเรคคอรด์ 
สาํหรบัเรคคอรด์แต่ละประเภทจะมเีพจการปรบัแต่งแอปพลเิคชนัซึง่มลีงิคส์าํหรบังานการปรบัแต่งซึง่คณุสามารถดําเนนิการกบัประเภทเรคคอรด์นัน้ได ้ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายสว่นแต่ละสว่นทีเ่ป็นไปไดใ้นเพจการปรบัแต่งแอปพลเิคชนั และแสดงรายการงานทีคุ่ณสามารถดําเนนิการไดเ้มือ่คลกิลงิคใ์นส่วนนัน้ 
สว่นทีป่รากฏจะขึน้อยู่กบัประเภทเรคคอรด์และบางสว่นจะปรากฏกต็่อเมือ่บทบาทของคณุมสีทิธิใ์ชส้ว่นนัน้ สาํหรบักระบวนการการปรบัแต่งทัง้หมด จําเป็นตอ้งมสีทิธิ ์ปรบัแต่งแอปพลเิคชนั 

สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ประวตักิจิกรรมการตดิต่อ Oracle CRM On Demand จะสนบัสนุนเฉพาะการปรบัแต่งการจดัการฟิลด์ในอนิเตอรเ์ฟซผูใ้ชเ้ทา่นัน้ 
คณุสามารถใชบ้รกิารทางเวบ็ของการดูแลระบบเพือ่อ่านขอ้มลูฟิลด์และบนัทกึรายละเอยีดการปรบัแต่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัประวตักิจิกรรมการตดิต่อ ดูคาํอธบิายการปรบัแต่งการจดัการฟิลด์ไดใ้นตารางต่อไปนี้ 

หมายเหตุ: ในหวัขอ้ทีก่ลา่วถงึในตารางต่อไปนี้ การจองพืน้ทีข่องชือ่ประเภทเรคคอรด์จะแสดงดว้ยคาํวา่ ประเภทเรคคอรด์ เป็นตวัเอยีง ตวัอย่างเชน่ หากคุณทาํงานกบับรษิทั ใหแ้ทนที ่
ประเภทเรคคอรด์ ดว้ย บรษิทั ในขอ้ความต่อไปนี้: คลกิลงิคก์ารตัง้คา่การตรวจสอบฟิลด์ ประเภทเรคคอรด์ 

ส่วน งาน สิทธ์ิท่ีจาํเป็นเพ่ิมเติม 

การจดัการฟิลด ์

 

การเปลีย่นชือ่ฟิลด์ การจดัทาํฟิลด์ทีก่าํหนดเอง 
การจดัการคา่รายการสาํหรบัเลอืก การระบุคา่ดฟีอลต์ของฟิลด ์
การตัง้คา่การตรวจสอบฟิลด ์และการเลอืกวา่จะคดัลอกฟิลด์หรอืไม ่
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบังานเหลา่นี้ โปรดดูทีง่านเหลา่นี้:  

เกีย่วกบัการจดัการฟิลด์ (ในหน้า 90) 

เกีย่วกบัฟิลด์ทีก่าํหนดเอง (ในหน้า 96) 

การจดัทาํและการแกไ้ขฟิลด์ (ในหน้า 105) 

การจดัการการตัง้คา่ใชก้ารคดัลอก (ในหน้า 114) 

การจดัการป้ายฟิลด ์(ในหน้า 128) 

การใชฟิ้ลดท์ีก่าํหนดเองทีจ่ดัทาํดชันี (ในหน้า 129) 

การเปลีย่นคา่รายการสาํหรบัเลอืก (ในหน้า 132) 

การแมปคา่รายการสาํหรบัเลอืกกบักลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก (ในหน้า 
134) 

การกลบัรายการการตัง้คา่เป็นคา่ดฟีอลต์ (ในหน้า 132) 

ไมม่ ี

การกาํหนดคา่ขัน้สงูของฟิลด์ดฟีอลต์และการตรวจสอบฟิลด ์ การจดัการฟิลด์ข ัน้สงู 

การจดัการโครงรา่งเพจ การจดัทาํและจดัการโครงรา่งเพจสแตตกิ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบังานเหลา่นี้ โปรดดูที:่ 

การปรบัแต่งโครงรา่งเพจแบบสแตตกิ (ในหน้า 139) 

การปรบัแต่งโครงรา่งรายการทีเ่กีย่วขอ้ง (ในหน้า 135) 

การเปลีย่นชือ่สว่นฟิลด ์(ในหน้า 146) 

โปรดดูการจดัทาํและการปรบัแต่งโครงรา่งเพจทีส่ามารถใชใ้นการจดัทาํเรคค

อรด์ใหมท่ี:่  

การปรบัแต่งโครงรา่งเพจสาํหรบัการจดัทาํเรคคอร์ดใหม ่(ในหน้า 144) 

การจดัทาํและจดัการเวบ็แอปเพลต็ทีส่ามารถใชใ้นนโครงรา่งเพจรายละเอยีด 
โปรดดูที:่ 

ไมม่ ี
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การจดัทาํเวบ็แอปเพลต็สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ (ในหน้า 149) 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการจดัการโครงรา่งเพจขัน้สูง โปรดดูที ่
การระบุโครงรา่งเพจแบบไดนามกิ (ในหน้า 179) 

รายการสาํหรบัเลอืกตามลาํดบัขัน้ การกาํหนดและจดัการรายการสาํหรบัเลอืกตามลําดบัขัน้ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบังานเหลา่นี้ โปรดดูที:่ 

การกาํหนดรายการสาํหรบัเลอืกตามลาํดบัขัน้ (ในหน้า 161) 

ไมม่ ี

การจดัการโครงรา่งการคน้หาและรายการ การระบุฟิลด์การคน้หาเป้าหมายและการจดัการโครงรา่งสาํหรบัผลการคน้หา 
รวมถงึการจดัการลกัษณะของวนิโดว์การคน้หาและการใชง้านการเชือ่มโยงแ

บบสมารท์ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบังานเหล่านี้ โปรดดูที:่ 

การจดัการโครงรา่งการคน้หา (ในหน้า 164) 

ไมม่ ี

การเขา้ใชแ้ละลาํดบัรายการ การจดัการการเขา้ใชร้ายการดฟีอลต์ 
และลาํดบัการแสดงของบทบาทแต่ละบทบาท 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบังานเหลา่นี้ โปรดดูที:่ 

การจดัการการเขา้ใชร้ายการและลาํดบัรายการ (ในหน้า 168) 

ไมม่ ี

การจดัการโครงรา่งโฮมเพจ การจดัทาํและจดัการโครงรา่งโฮมเพจและการระบุรายงานทีก่าํหนดเองใหแ้ส

ดงในโฮมเพจ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบังานเหลา่นี้ โปรดดูที:่ 

การจดัทาํโครงรา่งโฮมเพจของเรคคอรด์ (ในหน้า 171) 

การจดัทาํรายงานทีก่าํหนดเองของโฮมเพจ (ในหน้า 169) 

ปรบัแต่งแอปพลเิคชนั - จดัการการปรบัแต่งโฮมเพจ 

การตัง้คา่การตรวจสอบฟิลด์ การปรบัแต่งแนวทางการตรวจสอบฟิลด์สาํหรบับรษิทัของคณุ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบังานเหลา่นี้ โปรดดูที:่ 

การปรบัแต่งแนวทางการตรวจสอบ (ในหน้า 172) 

 

จดัการการตรวจสอบฟิลด์  

คณุสมบตันิี้มใีนประเภทเรคคอรด์บางประเภทเทา่นัน้  

การจดัการโครงรา่งแบบไดนามกิ การจดัทาํและจดัการโครงรา่งเพจแบบไดนามกิ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบังานเหลา่นี้ โปรดดูที:่ 

การระบุโครงรา่งเพจแบบไดนามกิ (ในหน้า 179) 

ปรบัแต่งแอปพลเิคชนั - จดัการโครงรา่งไดนามกิ 

สาํหรบัเรคคอรด์บางประเภท สว่นการจดัการฟิลด์และโครงรา่งเพจจะมลีงิคส์าํหรบัเรคคอรด์ประเภทนัน้ และลงิคป์ระเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย ตวัอย่างเชน่ 
เพจการปรบัแต่งแอปพลเิคชนับรษิทัมลีงิคต์่อไปนี้: 

 การตัง้คา่ฟิลด์ของบรษิทั 

 การตัง้คา่ฟิลด์ผูต้ดิต่อของบรษิทั 

 การตัง้คา่ฟิลด์คูค่า้ของบรษิทั 

 การตัง้คา่ฟิลด์ความสมัพนัธ์ของบรษิทั 

 การตัง้คา่ฟิลด์ทมีของบรษิทั 
 



การจดัการ Oracle CRM On Demand 

 

90  การจดัการ Oracle CRM On Demand Release 37 
สงิหาคม 2018 
 

เก่ียวกบัการจดัการฟิลด ์
ใน Oracle CRM On Demand คณุสามารถดําเนนิงานการจดัการฟิลด์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ต่างๆ ต่อไปนี้:   

 การจดัทาํและการแกไ้ขฟิลด์ (ในหน้า 105) 

 การจดัการป้ายฟิลด ์(ในหน้า 128) 

 การเปลีย่นคา่รายการสาํหรบัเลอืก (ในหน้า 132) 

เมือ่คณุจดัทาํฟิลด์ทีก่าํหนดเองหรอืแกไ้ขขอ้กาํหนดของฟิลด ์คณุสามารถระบุคา่ดฟีอลต์สาํหรบัฟิลด์ซึง่จะนํามาใชเ้มือ่มกีารจดัทาํเรคคอรด์ใหมไ่ด ้
นอกจากนี้คณุยงัสามารถระบุใหม้กีารตรวจสอบฟิลด์สาํหรบัฟิลด์นัน้เพือ่หแ้น่ใจไดว้า่ฟิลด์มคีา่ทีเ่หมาะสมไดอ้กีดว้ย 

เก่ียวกบัการคดัลอกฟิลด ์
ใน Oracle CRM On Demand ประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่มฟีงักช์นัคดัลอก นัน่คอื ผูใ้ชส้ามารถคดัลอกเรคคอรด์ปจัจุบนัทีพ่วกเขากาํลงัใชอ้ยู่ เมือ่ผูใ้ชค้ลกิปุ่ม คดัลอก 
ในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ จะเปิดเพจเรคคอรด์ใหมข่ ึน้ เพจเรคคอรด์ใหม่นี้มฟิีลด์ทุกฟิลด์ทีส่ามารถคดัลอกได ้ผูใ้ชส้ามารถเปลีย่นและบนัทกึฟิลด์เหลา่นี้ได้ 

หมายเหตุ: เมือ่คณุใชปุ้่ม คดัลอก จะคดัลอกเพยีงเรคคอรด์พืน้ฐานเทา่นัน้ จะไมค่ดัลอกรายการทีเ่กีย่วขอ้งของเรคคอรด์ย่อย 

ขอ้จํากดัเหลา่นี้มผีลเมือ่ใชฟ้งักช์นั คดัลอก: 

 ไมส่ามารถคดัลอกเวบ็ลงิค์ ฟิลด์ทีต่่อกนั ฟิลด์ระบบ ฟิลด์ทีอ่ยู่ ฟิลด์ทีค่าํนวณและอา้งองิได ้ไมส่ามารถใชช้อ่งทาํเครือ่งหมาย ใชก้ารคดัลอก สาํหรบัรายการเหลา่นี้ 

 ไมส่ามารถคดัลอกฟิลด์ทีอ่่านอย่างเดยีว ฟิลด์ทีอ่่านอย่างเดยีวคอืฟิลด์ทีถู่กตัง้คา่ในการตัง้คา่ฟิลด์หรอืในโครงรา่งฟิลด์ใหอ้่านไดอ้ย่างเดยีว  

 ไมส่ามารถคดัลอกฟิลด์ทีไ่มส่ามารถใชไ้ดบ้นโครงรา่งฟอรม์ของผูใ้ช ้

 คดัลอกฟิลด์เอกสารแนบต่อไปนี้ไมไ่ด้: 

 เอกสารแนบ 

 เอกสารแนบ: ชือ่ไฟล ์

 เอกสารแนบ: ขนาด (ไบต์) 

คณุสามารถคดัลอกฟิลด์ไดโ้ดยการใชปุ้่ม คดัลอก ในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ใน Oracle CRM On Demand 
คณุสามารถเปิดใชง้านการตัง้คา่นี้โดยการใชช้อ่งทําเครือ่งหมายเปิดใชง้านคดัลอกในเพจการจดัการฟิลด์ของสว่นการกาํหนดแอปพลเิคชนัเองใน Oracle CRM On Demand 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการระบุฟิลด์ทีส่ามารถคดัลอกไดใ้น Oracle CRM On Demand โปรดดูที ่การจดัการการตัง้คา่ใชก้ารคดัลอก (ในหน้า 114)  

ฟิลดท่ี์จาํเป็น 
มหีลายสถานการณ์ทีคุ่ณอาจกาํหนดใหฟิ้ลด์เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น เชน่ บรษิทัของคณุอาจตอ้งการใหทุ้กคาํขอบรกิารตอ้งตดิตามขอ้มลูเกีย่วกบัสาเหตุของคาํขอบรกิาร ซึง่ในกรณนีี้ คณสามารถระบุใหฟิ้ลด์ 
สาเหต ุของคาํขบรกิารเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น หลงัจากนัน้เมือ่มเีรคคอรด์ถูกสรา้งขึ้น อปัเดต และบทักึ แอปพลเิคชนัจะตรวจสอบวา่ฟิลด์ สาเหต ุไมเ่ป็นนลั  

เมือ่คณุระบุใหฟิ้ลด์เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น การตรวจสอบจะมกีารบงัคบัใชใ้นทุกอนิเตอรเ์ฟซ ทัง้ อนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช ้บรกิารทางเวบ็ และการอมิปอรต์ขอ้มลู  

ฟิลด์ทีไ่ดร้บัการระบุว่าจําเป็นในเพจการแกไ้ขฟิลด์เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นสาํหรบัผูใ้ชท้ัง้หมดโดยไมค่าํนึงถงึบทบาทของผูใ้ช ้หากคุณตอ้งการระบุใหฟิ้ลด์นัน้จําเป็นเฉพาะบางบทบาทเทา่นัน้ 
คณุสามารถทาํไดโ้ดยการแกไ้ขโครงรา่งเพจทีเ่หมาะสมสาํหรบัฟิลด์ทีย่งัไมไ่ดเ้ป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการแกไ้ขโครงร่างเพจ โปรดดูที ่การปรบัแต่งโครงรา่งเพจแบบสแตตกิ 
(ในหน้า 139) 

ฟิลดจ์าํเป็นโดยมีเง่ือนไข 
คณุสามารถตัง้คา่ใหฟิ้ลด์กลายเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นโดยมเีงือ่นไขได ้กลา่วคอื ฟิลด์ดงักลา่วไมใ่ชฟิ่ลด์ทีจ่ําเป็นตามคา่ดฟีอลต์ แต่กลายเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นเมือ่สอดคลอ้งกบัเงือ่นไขทีก่าํหนดไว ้
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดด ูเกีย่วกบัฟิลด์จําเป็นโดยมเีงือ่นไข (ในหน้า 103)  
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ฟิลดช์นิดอ่านอย่างเดียว 
ในสถานการณ์ต่อไปนี้คุณอาจกาํหนดใหฟิ้ลด์เป็นฟิลด์ชนดิอ่านอย่างเดยีว 

 ฟิลดจ์ากแหล่งภายนอก ถา้บรษิทัของคุณตดิตามขอ้มลู เขน่ การจดัอนัดบัเครดติของบรษิทัในระบบภายนอก 
เป็นไปไดม้ากวา่คณุตอ้งการใหก้ารจดัอนัดบันี้มกีารอปัเดตเป็นประจําผา่นการอมิปอรต์ทกุคนื แต่ตอ้งการใหฟิ้ลด์อา่นไดอ้ย่างเดยีวใน UI เทา่นัน้ 

 การย้ายฟิลดท่ี์มีอยู่ไปยงัฟิลด์ดชันีท่ีกาํหนดเอง หากคุณตอ้งการใชฟิ้ลด์ดชันทีีก่าํหนดเองสาํหรบัฟิลด์ทีก่าํหนดเองทีม่อียู่ 
คณุสามารถระบุใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ใชฟิ้ลด์นี้แบบอ่านอย่างเดยีวเทา่นัน้สาํหรบัฟิลด์เกา่ในขณะทีค่ณุยา้ยขอ้มลูไปยงัฟิลด์ดชันใีหม ่การกาํหนดฟิลด์เชน่นี้ชว่ยหลกีเลีย่งไมใ่หข้อ้มลูไมต่รงกนั 

หมายเหตุ: ฟิลด์ระบบบางรายการเป็นแบบอ่านอย่างเดยีวเสมอและสามารถอปัเดตไดโ้ดย Oracle CRM On Demand เทา่นัน้ ตวัอย่างของฟิลด์ทีเ่ป็นแบบอ่านอย่างเดยีวเสมอ ไดแ้ก ่
ฟิลด์จดัทาํและฟิลด์จดัทาํ: วนัที ่ซึง่ทัง้สองฟิลด์มอียู่ในเรคคอรด์หลายประเภท 

กฎการตรวจสอบฟิลดท่ี์กาํหนดเอง 
คณุสามารถใช ้Oracle On Demand Expression Builder (Expression Builder) เพือ่จดัทาํนพิจน์สาํหรบักฎการตรวจสอบฟิลด์แบบกาํหนดเองได ้
คณุสามารถคลกิทีไ่อคอน fx ทีอ่ยู่ถดัจากฟิลด ์การตรวจสอบฟิลด ์เพือ่เปิดวนิโดว ์Expression Builder ขึน้มาใหค้ณุใสค่า่นพิจน์ได ้สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบั Syntax 
ทีค่ณุสามารถใชก้บันพิจน์ได้ โปรดดูที ่Expression Builder (ในหน้า 716) 

ในสถานการณ์ต่อไปนี้คุณอาจกาํหนดกฎการตรวจสอบฟิลด์ทีก่าํหนดเอง 

 การบงัคบัใช้นโยบายทางธุรกิจ เชน่ หากบรษิทัของคณุมนีโยบายทางธุรกจิวา่ MDF ไมอ่ายมผีลใชง้านเกนิกวา่หนึง่ปี คณุสามารถกาํหนดกฎการตรวจสอบใหก้บัฟิลด์ วนัทีส่ ิน้สดุ 
เพือ่ใหแ้น่ใจไดว้า่คา่ของฟิลด์จะไมเ่กนิกวา่หนึง่ปีนบัจากวนัทีเ่ริม่ตน้ 

อกีตวัอย่างหนึง่ เชน่ บรษิทัของคุณอาจมนีโยบายทางธุรกจิวา่หากสญูเสยีโอกาสทางการขายทีม่รีายไดท้ีค่าดหมายตัง้แต่ $100,000 ขึน้ไป จะตอ้งตดิตามเหตุผลของการสญูเสยีนัน้ 
ในกรณนีี้ คณุจะตัง้คา่กฎการตรวจสอบในฟิลด์สถานะเพือ่ที ่Oracle CRM On Demand จะกาํหนดวา่รายไดท้ีค่าดหมายคอื $100,000 
ขึน้ไปหรอืไมแ่ละฟิลด์เหตุผลทีช่นะ/แพว้า่งเปลา่หรอืไม ่เมือ่ผูใ้ชพ้ยายามบนัทกึเรคคอรด์โอกาสทางการขายทีม่ฟิีลด์สถานะถูกตัง้คา่เป็นแพ ้
คณุยงัสามารถตัง้คา่ขอ้ความทีจ่ะแสดงเมือ่การตรวจสอบลม้เหลว ในกรณนีี้ ขอ้ความดงักลา่วจะเตอืนผูใ้ชใ้หเ้ลอืกคา่ในฟิลด์เหตุผลทีช่นะ/แพก้อ่นทีจ่ะบนัทกึเรคคอรด์ได ้

หมายเหตุ: สาํหรบักระบวนการทางธุรกจิทีคุ่ณตอ้งการใหฟิ้ลด์เหตุผลทีช่นะ/แพเ้ป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นในบางสถานการณ์เทา่นัน้ 
คณุสามารถเลอืกตัง้คา่ฟิลด์เหตุผลทีช่นะ/แพใ้หเ้ป็นฟิลด์จําเป็นโดยมเีงือ่นไขได ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดด ูเกีย่วกบัฟิลด์จําเป็นโดยมเีงือ่นไข (ในหน้า 103) 

 การบงัคบัใช้รปูแบบข้อมูล เชน่ หากบรษิทัของคณุใชเ้ลขทีภ่าษมีลูค่าเพิม่ (VAT) กบับรษิทัในยุโรป คณุสามารถระบุการตรวจสอบรปูแบบ VAT 
ทีถู่กตอ้งโดยยดึจากทีอ่ยู่ทีเ่รยีกเกบ็ของบรษิทั อกีตวัอย่างหนึง่เช่น คณุอาจระบุใหค้า่ของฟิลด์ทีก่ําหนดเองบางฟิลด์ยาวไมเ่กนิหรอืไม่น้อยกวา่สีห่ลกั 

นพิจน์การตรวจสอบสาํหรบัฟิลด์จะไดร้บัการประเมนิในแต่ละครัง้ทีม่กีารอปัเดตขอ้มลูของฟิลด์นัน้ในเรคคอรด์ใหมห่รอืทีม่อียู่ อย่างไรกต็าม นพิจน์การตรวจสอบจะไมไ่ดร้บัการประเมนิในกรณดีงัต่อไปนี้: 

 ฟิลด์เวน้วา่งไวเ้มือ่มกีารจดัทาํหรอืแกไ้ขเรคคอรด์ การตรวจสอบฟิลด์จะไมบ่งัคบัใหค้า่ของฟิลด์เป็นคา่ทีจ่ําเป็น  

 ฟิลด์มคีา่ทีม่อียู่กอ่นหน้าอยู่แลว้ ไมว่า่จะถูกตอ้งหรอืไมถู่กตอ้ง และคา่นัน้ไมเ่ปลีย่นแปลงเมือ่มกีารอปัเดตเรคคอรด์  

หากนิพจน์การตรวจสอบไมถู่กประเมนิหรอืหากนิพจน์การตรวจสอบถูกประเมนิเป็นนลั จะไมม่ขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดใดๆ เกดิขึน้ 
ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดจะเกดิขึน้เฉพาะเมือ่นพิจการตรวจสอบใหผ้ลไมถู่กตอ้งเทา่นัน้ (หมายความวา่นิพจน์ถูกประเมนิเป็นเทจ็) 

นพิจน์การตรวจสอบฟิลด์จะถอืวา่พารามเิตอรแ์รกเป็นชือ่ของฟิลด์ทีใ่ชง้าน เชน่ หากคณุใสน่พิจน์การตรวจสอบฟิลด์ทัว่ไปใหก้บัฟิลด ์จํานวนเงนิ เพือ่ระบุวา่คา่ตอ้งมากกวา่ 1000 คณุป้อนเพยีง > 
1000 เทา่นัน้กส็ามารถใชไ้ด ้คณุไมจ่ําเป็นตอ้งป้อน [<Amount>]>1000 สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบันพิจน์ทีซ่บัซอ้นขึน้ โปรดดูที ่เกีย่วกบันพิจน์ (ในหน้า 719)  

ข้อจาํกดัในการระบุกฎการตรวจสอบฟิลด ์
คณุไมส่ามารถระบุกฎการตรวจสอบฟิลด์สาํหรบัประเภทของฟิลด์เหลา่นี้:  

 ฟิลด์ระบบ  

 ฟิลด์ทีค่าํนวณภายใน  

 ฟิลด์ ID แถว หรอื ID คอลมัน์ 
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หมายเหตุ: อย่าลมืวา่ Row_ID เป็นฟิลด์ของระบบภายใน ตวัอย่างเชน่ ระหวา่งการจดัทาํเรคคอรด์ อาจเป็นไปไดว้า่จะไมส่แตตกิ ID นี้อาจต่างจาก 
ExternalSystemID หรอื IntegrationID ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการเปลีย่นการปฏบิตังิาน 

 ฟิลด์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกแบบหลายรายการ 

 ฟิลด์ทีม่กีารตัง้คา่คณุสมบตัผิูใ้ชใ้หย้กเวน้ ฟิลด์เหลา่นี้ถูกตัง้คา่ใหไ้ดร้บัการยกเวน้เพือ่ป้องกนัไมใ่หข้ดัต่อตรรกกะทางธุรกจิทีม่อียู่ในโคด้ของแอปพลเิคชนั 

 เวบ็ลงิค ์

 ฟิลด์ทีต่่อกนั 

 ฟิลด์เอกสารแนบต่อไปนี้: 

 เอกสารแนบ 

 เอกสารแนบ: ชือ่ไฟล ์

 เอกสารแนบ: ขนาด (ไบต์) 

เก่ียวกบัการกาํหนดค่าดีฟอลตข์องฟิลด ์
คณุสามารถระบุคา่ดฟีอลต์ของฟิลด์ไดใ้นฟิลด ์คา่ดฟีอลต ์ในเพจการแกไ้ขฟิลด์ เมือ่คณุจดัทาํฟิลด์ทีก่าํหนดเองหรอืแกไ้ขขอ้กาํหนดของฟิลด ์  

การระบุคา่ดฟีอลต์ของฟิลด์มปีระโยชน์ในกรณทีีคุ่ณตอ้งการ: 

 คา่คงทีส่าํหรบัฟิลด์ เชน่ คณุอาจตอ้งการใหฟิ้ลด ์ประเภทบรษิทั มคีา่ดฟีอลต์เป็น ลกูคา้ เมือ่มกีารสรา้งเรคคอรด์ใหม่ 

 คา่จากสตูรคํานวณเป็นคา่ดฟีอลต์ เชน่ คณุอาจต้งการใหค้า่ดฟีอลต์ของฟิลด ์วนัครบกาํหนด ของคาํขอเงนิทนุมคีา่ดฟีอลต์เป็น 6 เดอืนนบัจากคา่ของฟิลด ์วนัทีจ่ดัทาํ 

 การสรา้งคา่ทีไ่มซ่ํ้ากนัสาํหรบัฟิลด์ เชน่ คณุอาจตอ้งการระบุนพิจน์เพือ่สรา้งตวัเลขทีไ่ม่ซํ้ากนัใหเ้ป็น ID สาํหรบัฟิลด์ รายงานคา่ใชจ้่าย (ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ชนดิอ่านอย่างเดยีวอกีดว้ย) 

 คา่ดฟีอลต์เฉพาะตวัสาํหรบับทบาท เชน่ ในบรษิทัทีค่าํขอบรกิาร (SR) สว่นใหญ่ถูกจดัทาํโดยพนกังานฝา่ยบรกิารลูกคา้ (CSR) ฟิลด์สถานะ ระบุใหม่ อาจมคีา่ดฟีอลต์เป็นถูกเลอืก 
เพือ่ทีพ่นกังานฝา่ยขายจะเปิด SR ขึน้ และกาํหนดเสน้ทางไปยงั CSR ทีถู่กตอ้งตามกฎการระบุทีก่าํหนดไวล้ว่งหน้า 

หมายเหตุ: กรณเีหลา่นี้สว่นใหญ่จะเกดิขึน้ไดก้ต็่อเมือ่คณุมสีทิธิ ์การจดัการฟิลด์ข ัน้สงู เทา่นัน้ 

มคีา่ดฟีอลต์สาํหรบัฟิลด์อยู่สองประเภท คอื: 

 ค่าดีฟอลต์ท่ีกาํหนดล่วงหน้า ฟิลด์จะถูกป็อปปูเลตดว้ยคา่ทีร่ะบุเมือ่ผูใ้ชส้รา้งเรคคอรด์ใหม ่ผูใ้ชส้ามารถเขยีนทบัคา่ดฟีอลต์หรอืยอมรบัคา่ดฟีอลต์กไ็ด ้

 ค่าดีฟอลต์ท่ีกาํหนดภายหลงั ฟิลด์จะไมถู่กป็อปปเูลตดว้ยคา่ทีร่ะบุเมือ่ผูใ้ชส้รา้งเรคคอรด์ใหม่ แต่ฟิลด์จะใชค้า่ดฟีอลต์ทีร่ะบุเมือ่บนัทกึเรคคอรด์หาก: 

 ผูใ้ชเ้วน้ใหฟิ้ลด์วา่งเปลา่  

 ฟิลด์ถูกซอ่นไวจ้ากโครงรา่ง 

 คา่ไมไ่ดร้บัการระบุโดยเครือ่งมอืการทาํงานร่วมกนั 

คา่ดฟีอลต์ทีก่าํหนดลว่งหน้าเป็นประเภทดฟีอลต์ของคา่สาํหรบัฟิลด์ คณุสามารถระบุเป็นคา่ดฟีอลต์ทีก่าํหนดภายหลงัไดโ้ดยเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายชือ่เดยีวกนัในเพจการแกไ้ขฟิลด์   

คา่ดฟีอลต์ของฟิลด์ใชไ้ดส้าํหรบัเรคคอรด์ใหมเ่ทา่นัน้ และไมส่ามารถใชไ้ดก้บัการอปัเดตเรคคอรด์ 

หากคุณระบุคา่ดฟีอลต์สาํหรบัฟิลด์ทีม่คีา่ดฟีอลต์ทีร่ะบุโดยระบบอยู่แลว้ คา่ของคณุจะถูกนํามาใชก้่อนสาํหรบับรษิทัของคณุ ขอ้ยกเวน้สาํหรบักฎนี้ คอื ฟิลดร์ายไดบ้นเรคคอรด์โอกาสทางการขาย 
คา่ดฟีอลต์หรอืคา่ดฟีอลต์ทีก่าํหนดภายหลงัทีคุ่ณระบุสาํหรบัฟิลด์นี้จะไม่นํามาใช ้เนื่องจากใชฟิ้ลด์ในการสรา้งประมาณการตามรายไดจ้ากโอกาสทางการขาย 

คณุไมส่ามารถตัง้คา่ดฟีอลตส์าํหรบัประเภทของฟิลด์เหลา่นี้:  

 ฟิลด์ระบบ 

 ฟิลด์ทีค่าํนวณภายใน  
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 ฟิลด์ ID แถว หรอื ID คอลมัน์ 

หมายเหตุ: อย่าลมืวา่ Row_ID เป็นฟิลด์ของระบบภายใน ตวัอย่างเชน่ ระหวา่งการจดัทาํเรคคอรด์ อาจเป็นไปไดว้า่จะไมส่แตตกิ ID นี้อาจต่างจาก 
ExternalSystemID หรอื IntegrationID ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการเปลีย่นการปฏบิตังิาน 

 ฟิลด์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกแบบหลายรายการ 

 ฟิลด์ทีม่กีารตัง้คา่คณุสมบตัผิูใ้ชใ้หย้กเวน้ ฟิลด์เหลา่นี้ถูกตัง้คา่ใหไ้ดร้บัการยกเวน้เพือ่ป้องกนัไมใ่หข้ดัต่อตรรกกะทางธุรกจิทีม่อียู่ในโคด้ของแอปพลเิคชนั 

 เวบ็ลงิค ์

 ฟิลด์ทีต่่อกนั 

 ชอ่งทาํเครือ่งหมาย (คา่หลงัการกาํหนดเป็นคา่ดฟีอลต)์ 

 ฟิลด์เอกสารแนบต่อไปนี้: 

 เอกสารแนบ 

 เอกสารแนบ: ชือ่ไฟล ์

 เอกสารแนบ: ขนาด (ไบต์) 

ตารางต่อไปนี้แสดงคา่ดฟีอลต์ทีคุ่ณสามารถระบุสําหรบัประเภทฟิลด์ต่างๆ ใน Oracle CRM On Demand 

ประเภทฟิลด์ ค่าดีฟอลต์ท่ีใช้ได้  

ชอ่งทาํเครือ่งหมาย Y หากควรเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายและคา่บูลนีเป็น จรงิ  

N หากไมค่วรเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายและคา่บูลนีเป็น เทจ็  

การเวน้วา่งไวจ้ะแสดงถงึคา่ทีไ่มไ่ดก้าํหนดสาํหรบัชอ่งทาํเครือ่งหมาย แมว้า่จะแสดงผลเป็นไมไ่ดเ้ลอืก 

หมายเหตุ: คณุไมส่ามารถเลอืกคา่หลงัการกาํหนดเป็นคา่ดฟีอลต์สาํหรบัฟิลด์ชอ่งทาํเครือ่งหมาย 

สกลุเงนิ คา่ตวัเลขทีใ่ชไ้ดไ้มเ่กนิ 15 หลกั  

วนัที ่ Today + จํานวน โดย จํานวน เป็นจํานวนวนัทีร่ะบุ วนัทีด่ฟีอลต์จะคาํนวณจากวนัทีข่องวนันี้บวกดว้ยจํานวนทีร่ะบุ 
เชน่ ถา้วนันี้เป็นวนัที ่1 มกราคม 2008 และคณุป้อน Today + 7 คา่ดฟีอลต์จะถูกตัง้เป็นวนัที ่8 มกราคม 
2008   

วนัที/่เวลา เหมอืนกบัประเภทฟิลด ์วนัที ่แต่แสดงเวลาทีเ่รคคอรด์ใหมถู่กเปิดเพิม่เตมิ 

จํานวนเตม็ คา่ตวัเลขทีใ่ชไ้ดต้ัง้แต่ -2147483648 ถงึ 2147483647 

รายการสาํหรบัเลอืกแบบหลา

ยรายการ 
คณุไมส่ามารถกาํหนดค่าดฟีอลต์สาํหรบัรายการสาํหรบัเลอืกแบบหลายรายการ 

หมายเหตุ คา่ขอ้ความ ไมเ่กนิ 16350 ตวัอกัษร 

ตวัเลข คา่ตวัเลขทีใ่ชไ้ดต้ัง้แต่ -2147483648 ถงึ 2147483647 

เปอรเ์ซน็ต์ คา่ตวัเลขทีใ่ชไ้ดต้ัง้แต่ -2147483648 ถงึ 2147483647 

โทรศพัท์ หมายเลขโทรศพัทท์ีใ่ชไ้ด้ 

รายการสาํหรบัเลอืก คา่รายการสาํหรบัเลอืกทีเ่ลอืกไวจ้ะเป็นคา่ดฟีอลต์ของฟิลด ์
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ประเภทฟิลด์ ค่าดีฟอลต์ท่ีใช้ได้  

ขอ้ความ (ยาว) คา่ขอ้ความ ไมเ่กนิ 255 ตวัอกัษร 

ขอ้ความ (สัน้) คา่ขอ้ความไมเ่กนิ 40 ตวัอกัษรสาํหรบัฟิลด์ทีก่ําหนดเองและฟิลด์สว่นใหญ่ทีต่ัง้คา่ลว่งหน้า อย่างไรกต็าม 
คณุสามารถป้อนตวัอกัษรมากกวา่ 40 ตวัสาํหรบัฟิลด์ทีต่ ัง้คา่ลว่งหน้าบางฟิลด์ ตวัอย่างเชน่ 
ประเภทเรคคอรด์บรษิทัสามารถมชีือ่ยาวกวา่ 40 ตวัอกัษรได้ ดงันัน้ คา่ความยาวสาํหรบัฟิลด์ค่าดฟีอลต์จงึไมไ่ดจ้ํากดัที ่
40 ตวัอกัษร 

ขอ้ความ (สัน้-ปกปิดได)้  คา่ของขอ้ความสงูสดุ 40 ตวัอกัษร ซึง่บางส่วนของขอ้มลูจะถูกซอ่นไมใ่หผู้ใ้ชบ้างรายดูได ้ตวัอยา่งเชน่ 
หากฟิลด์ทีป่กปิดไดม้คีา่ 4558785236 ผูใ้ชจ้ะเหน็ XXXX5236 
บทบาทของผูใ้ชจ้ะตอ้งมสีทิธิด์ูขอ้มลูทีม่าสกเ์พือ่ดูขอ้มลูในฟิลด์ทีป่กปิดได ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่
เกีย่วกบัฟิลด์ทีป่กปิดได ้

เวบ็ลงิค์ URL ทีถู่กตอ้ง ไมส่ามารถใชน้พิจน์และการตรวจสอบได ้สามารถตัง้คา่ดฟีอลต์ไดใ้นเพจแกไ้ขเวบ็ลงิค์  

ฟิลด์ขอ้ความทีแ่สดงสามารถมตีวัอกัษรไดม้ากทีสุ่ด 250 ตวั ฟิลด์ URL สามารถมตีวัอกัษรไดม้ากทีส่ดุ 8000 ตวั 
เบราเซอรต์่างๆ จะมคีวามยาว URL สงูสดุไมเ่ทา่กนั หากคุณระบุ URL 
ทีย่าวเกนิไปอาจไมส่ามารถทาํงานไดต้ามทีต่อ้งการ ความยาวของ URL จะเปลีย่นไปหากคณุใชก้ารแทนทีพ่ารามเิตอร์ 

หมายเหตุ: หากคุณสรา้งนพิจน์เพือ่ตัง้คา่ดฟีอลต์ ผลลพัธ์ของนพิจน์จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนอกัษรสงูสดุทีอ่นุญาตในฟิลด ์นอกจากนี้ สตรงิหรอืขอ้ความทีเ่ป็นตวัเลขทีส่ง่ไปยงัฟงักช์นัใน Expression 
Builder จะตอ้งไมเ่กนิ 75 ตวัอกัษร สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชโ้ปรแกรมสรา้งนพิจน์ โปรดดูที ่Expression Builder (ในหน้า 716) 

นอกจากนี้: 

 สาํหรบัประเภทฟิลด์ทัง้หมดรวมทัง้รายการสาํหรบัเลอืก คณุสามารถป้อนค่าคงทีไ่ด ้เชน่ 

สถานะ (งาน) = ‘ยงัไมเ่ริม่ตน้’ 

 สาํหรบัฟิลด์วนัที ่คณุสามารถระบุจํานวนวนันบัจากวนัทีข่องวนันี้ได ้เชน่ 

วนัครบกาํหนด (คาํขอเงนิทนุ) = Today() + 180  

 สาํหรบัฟิลด์เจา้ของ คณุสามารถระบุ <ประเภทเรคคอรด์> (ตวัแปร) หรอืผูใ้ชท้ีร่ะบุ 

ไมส่นบัสนุนการคน้หาใดๆ คณุตอ้งพมิพล์งในฟิลด์โดยตรง 

คณุยงัสามารถจดัทาํนพิจน์ทีซ่บัซอ้นสาํหรบัคา่ดฟีอลต์ของฟิลด์ได ้คณุสามารถใสค่า่นพิจน์ไดโ้ดยตรงในฟิลด์คา่ดฟีอลต ์หรอืเลอืกทีไ่อคอน fx เพือ่เปิดวนิโดว ์Expression Builder 
ซึง่คุณสามารถใสค่า่นพิจน์ได้ สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบั Syntax ทีคุ่ณสามารถใชก้บันพิจน์ได ้โปรดดูที ่Expression Builder (ในหน้า 716) 

ในการใช ้Expression Builder ในการจดัการฟิลด์ คณุตอ้งมสีทิธิ ์การจดัการฟิลด์ข ัน้สงู ในบทบาทผูใ้ชข้องคณุ 
ผูใ้ชท้ีม่บีทบาทผูด้แูลจะสามารถเปิดใชส้ทิธิน์ี้สาํหรบับทบาทของตนและบทบาทของคนอืน่ๆ ได ้
 

เก่ียวกบัการตัง้ค่าฟิลดแ์ละโครงรา่งเพจสาํหรบัโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอรด์ 
เริม่ตัง้แตร่ลีสี 20 Oracle CRM On Demand จะมโีหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์สามโหมดสาํหรบัประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ทีส่นบัสนุนสมดุบนัทกึ: โหมดผูใ้ช ้โหมดสมดุบนัทกึ 
และโหมดผสม สาํหรบับรษิทัทีม่อียู่ซึง่ไดจ้ดัทาํขึน้แลว้ในรลีสี 19 หรอืรลีสีของ Oracle CRM On Demand ทีม่อียู่กอ่นหน้านี้ 
โหมดผูใ้ชจ้ะเป็นคา่ดฟีอลต์โหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีส่นบัสนุนโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์สามโหมด ยกเวน้ประเภทเรคคอรด์ คาํขอบรกิาร 
ซึง่จะมกีารตัง้คา่เป็นโหมดผสมโดยคา่ดฟีอลต์ สาํหรบับรษิทัใหม่ โหมดผสมจะเป็น 
คา่ดฟีอลต์โหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีส่นบัสนุนโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์สามโหมด สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ โปรดดูที ่
เกีย่วกบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ (ในหน้า 289) 

จะมกีารกาํหนดโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์โดยการตัง้คา่ฟิลด์เจา้ของและฟิลด์สมดุบนัทกึในประเภทเรคคอรด์ 
และโครงรา่งเพจของประเภทเรคคอรด์ตอ้งมผีลต่อโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ ตารางต่อไปนี้จะแสดงการตัง้คา่ของฟิลด์เจา้ของและฟิลด์สมดุบนัทกึสาํหรบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์แต่ละโหมด 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่ฟิลด์ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขฟิลด์ (ในหน้า 105) 
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โหมดความเป็นเจ้าของเ

รคคอรด์ 
ตัง้ค่าฟิลด์เจ้าของเ

ป็น จาํเป็น 
ตัง้ค่าฟิลดส์มุดบนัทึกเป็น 
จาํเป็น 

รายละเอียดการตัง้ค่าอ่ืนๆ 

โหมดผูใ้ช ้ ใช ่ ไม ่ ไมม่ ี

โหมดสมดุบนัทกึ ไม ่ ใช ่ (ไมจ่ําเป็น) ตัง้ฟิลด์ เจา้ของ เป็น อ่านอย่างเดยีว 

โหมดผสม ไม ่ ไม ่ ไมม่ ี

ตารางต่อไปนี้แสดงขอ้มลูโครงรา่งเพจสาํหรบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์แต่ละโหมด สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการปรบัแต่งโครงรา่งเพจ โปรดดูที ่การปรบัแต่งโครงรา่งเพจแบบสแตตกิ (ในหน้า 
139) และ การระบุโครงรา่งเพจแบบไดนามกิ (ในหน้า 179) 

โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอรด์ การตัง้ค่าโครงร่างเพจ 

โหมดผูใ้ช ้ ฟิลด์เจา้ของตอ้งมอียู่และตอ้งเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นในแต่ละโครงรา่งเพจรายละเอยีด 
ทีใ่ชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์ 

หากมฟิีลด์สมดุบนัทกึแสดงในโครงรา่งเพจรายละเอยีด 
ฟิลด์ดงักลา่วตอ้งไมใ่ชฟิ่ลด์ทีจ่ําเป็น 

โหมดสมดุบนัทกึ ฟิลด์สมดุบนัทกึตอ้งมอียู่และตอ้งเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นในแต่ละโครงรา่งเพจรายละเอยีด 
ทีใ่ชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์ 

หากมฟิีลด์ความเป็นเจา้ของแสดงในโครงรา่งเพจรายละเอยีด 
ฟิลด์ดงักลา่วตอ้งไมใ่ชฟิ่ลด์ทีจ่ําเป็น 

โหมดผสม หากตอ้งการ 
โครงร่างเพจรายละเอยีดสาํหรบัประเภทเรคคอรด์สามารถมฟิีลด์ความเป็นเจา้ของ 
หรอืฟิลดส์มดุบนัทกึ หรอืทัง้สองฟิลด ์
ฟิลด์ความเป็นเจา้ของและฟิลด์สมดุบนัทกึตอ้งไมใ่ชฟิ่ลด์ทีจ่ําเป็นบนโครงรา่งเพจ 

หมายเหตุ: 
คณุสามารถระบุฟิลด์เจา้ของหรอืฟิลด์สมดุบนัทกึใหเ้ป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นในโครงรา่งเพจสาํหรบั

ประเภทเรคคอรด์ได ้แมว้า่ประเภทเรคคอรด์นัน้จะมกีารตัง้คา่ไวใ้นโหมดผสมกต็าม 
หากฟิลด์เจา้ของเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น 
ฟิลด์เจา้ของจะเวน้วา่งไวต้ามคา่ดฟีอลต์เมือ่ผูใ้ชเ้ปิดเพจเรคคอรด์ใหม่ 
แต่ผูใ้ชจ้ะตอ้งเลอืกเจา้ของสาํหรบัเรคคอรด์กอ่นทีจ่ะบนัทกึเรคคอรด์ จากนัน้ 
ฟิลด์สมดุบนัทกึจะแสดงชือ่สมดุบนัทกึผูใ้ชส้าํหรบัเจา้ของเรคคอรด์ 
หากฟิลดส์มดุบนัทกึเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นในโครงรา่งเพจ 
ผูใ้ชจ้ะตอ้งเลอืกสมดุบนัทกึหลกัทีก่าํหนดเองกอ่นทีจ่ะบนัทกึเรคคอรด์ อย่างไรกต็าม 
หากคุณตอ้งการใหป้ระเภทเรคคอรด์อยู่ในโหมดผสมโดยสมบูรณ์ 
หา้มระบุฟิลด์เจา้ของหรอืฟิลด์สมดุบนัทกึเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นในโครงรา่งเพจสาํหรบัประเภทเ

รคคอรด์ 
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เก่ียวกบัฟิลดท่ี์กาํหนดเอง 
Oracle CRM On Demandมฟิีลด์คา่ดฟีอลต์ทีห่น่วยงานสว่นใหญ่จําเป็นตอ้งใช ้อย่างไรกต็าม คณุอาจพบวา่มฟิีลด์ในเรคคอรด์ทีม่อียู่ทีไ่มม่ฟิีลด์ทีต่รงกนัในเรคคอรด์ใน Oracle 
CRM On Demand ในกรณนีี้ คณุสามารถจดัทาํฟิลด์ใหม่ทีเ่รยีกวา่ ฟิลด์ทีก่าํหนดเอง ตามความตอ้งการเฉพาะของบรษิทัของคณุ 
คณุอาจตอ้งการจดัทาํฟิลด์ใหมเ่มือ่คณุมเีรคคอรด์ทีม่อียู่ทีต่อ้งการอมิปอรต์เขา้ใน Oracle CRM On Demand 

ฟิลด์ทีก่าํหนดเอง: 

 สามารถใชใ้นกฎการระบ ุรายงาน รายการทีฟิ่ลเตอร ์และการคน้หาเป้าหมาย 

หมายเหตุ: เพือ่เหตุผลดา้นประสทิธภิาพ จะไมส่ามารถใชฟิ้ลด์ทีก่าํหนดเองบางฟิลด์เพือ่เรยีงลาํดบัรายการได ้และจะไมส่ามารถใชฟิ้ลด์เวบ็ลงิค์และฟิลด์ทีต่่อกนัในกฎการระบุ รายงาน 
และการคน้หาเป้าหมายได ้ฟิลด์ทีป่กปิดไดจ้ะไมส่ามารถใชไ้ดใ้นกฎการระบุ รายงาน หรอืในนพิจน์ใน Expression Builder 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชฟิ้ลด์ทีก่าํหนดเองในรายงาน โปรดดูที ่เกีย่วกบัขอ้จํากดัในการวเิคราะห์ 

 ไมส่ามารถลบออกได ้

 ไมส่ามารถดูไดจ้นกวา่จะถูกเพิม่ในโครงรา่งของเพจกาํหนดเอง 

 ไมม่ฟิีลด์นี้อยู่เมือ่เปลีย่นจากเรคคอรด์ประเภทหนึ่งเป็นอกีประเภทหนึง่ 

เชน่ ฟิลด์ทีก่าํหนดเองทีค่ณุเพิม่สาํหรบัลดีจะไมม่อียู่ในโอกาสทางการขายโดยอตัโนมตั ิเมือ่แปลงลดีเป็นโอกาสทางการขาย  

ตอ้งแมปฟิลด์ทีก่าํหนดเองสาํหรบัเรคคอรด์ลดี หากคณุตอ้งการใชฟิ้ลด์ทีก่าํหนดเองในการโอนเมือ่แปลงลดีเป็นโอกาสทางการขาย บรษิทั หรอืผูต้ดิต่อ 

 ไมส่ามารถดูไดโ้ดยผูใ้ชร้ายอืน่จนกวา่จะไซน์อนิอกีครัง้ 

 สามารถอา้งองิตามเวบ็ลงิค์ ฟิลด์ทีต่่อกนั บรกิารทางเวบ็ และเทคโนโลยกีารรวมกนัอืน่ๆ ได ้

ตารางต่อไปนี้แสดงจํานวนฟิลด์ใหม่ทีค่ณุสามารถเพิม่ใน Oracle CRM On Demand นอกเหนอืจากฟิลด์เหลา่นี้ 
คณุยงัสามารถใชฟิ้ลด์ทีไ่ดร้บัการปรบัใหเ้หมาะสมสาํหรบัประเภทเรคคอรด์บางประเภท ฟิลด์ทีไ่ดร้บัการปรบัใหเ้หมาะสมจะอยู่ในตารางทีแ่ยกต่างหากดา้นลา่ง 
ขอ้มลูจะเกีย่วขอ้งกบัฟิลด์ทีม่อียู่สาํหรบัประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ นัน่คอื คณุสามารถเพิม่ฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกใหมไ่ด ้100 ฟิลด์สาํหรบับรษิทั 100 ฟิลด์สาํหรบัผูต้ดิต่อ 100 
ฟิลด์สาํหรบัโอกาสทางการขาย และอืน่ๆ จํานวนสงูสดุของคา่ (ใชง้านอยู่หรอืเลกิใชแ้ลว้) ในรายการสาํหรบัเลอืกคอื 1000  

คณุสามารถจดัทาํฟิลด์หมายเหตุสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ผูต้ดิต่อ คาํขอบรกิาร โอกาสทางการขาย และออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01-40 ได ้คณุสามารถจดัทาํฟิลด์หมายเหตุทีก่าํหนดเองไดส้งูสดุ 3 
ฟิลด์สาํหรบัแต่ละประเภทเรคคอรด์เหลา่นี้ คณุยงัสามารถจดัทาํฟิลด์ทีป่กปิดไดส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์บรษิทั ผูต้ดิต่อ พอรต์โฟลโิอ บญัชกีารเงนิ และครวัเรอืน คณุสามารถจดัทาํฟิลด์ทีป่กปิดไดส้งูสดุ 
5 ฟิลด์สาํหรบัแต่ละประเภทเรคคอรด์เหลา่นี้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่เกีย่วกบัฟิลด์ทีป่กปิดได ้ 

หมายเหตุ: ประเภทเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเองสนบัสนุนฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเอง 
ฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเองทีค่ณุจดัทาํจะถูกนบัเป็นจํานวนรวมของฟิลด์ในประเภทฟิลด์ทีเ่กีย่วขอ้งสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ ตวัอย่างเชน่ 
หากคุณจดัทาํฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเองเป็นประเภทฟิลด์จํานวนเตม็ในประเภทเรคคอรด์ออบเจกตท์ีก่าํหนดเอง 01 ฟิลด์นัน้จะเป็นหนึง่ใน 35 
ฟิลด์ในประเภทฟิลด์จํานวนเตม็ทีคุ่ณไดร้บัอนุญาตใหจ้ดัทาํสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01 สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเองและวธิจีดัทาํ โปรดดูที ่
เกีย่วกบัฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่ําหนดเอง (ในหน้า 110) และ การจดัทาํฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเอง (ในหน้า 112) 

ประเภทเรคคอรด์ ช่องทาํเครื่อง

หมาย 
สกลุเงิน วนัท่ี วนัท่ี/เวลา จาํนวนเตม็ รายการสาํหรบัเลือกแบ

บเลือกได้หลายรายการ  

บญัช ี 35 80 25 35 35 10 

ผูต้ดิต่อของบรษิทั  35 25 25 35 35 0 

ทมีของบรษิทั 0 0 0 0 0 0 

ทมีแผนธุรกจิ 0 0 0 0 0 0 

ผูต้ดิต่อ 35 25 25 35 35 10 

ทมีของผูต้ดิต่อ 0 0 0 0 0 0 
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ประเภทเรคคอรด์ ช่องทาํเครื่อง

หมาย 
สกลุเงิน วนัท่ี วนัท่ี/เวลา จาํนวนเตม็ รายการสาํหรบัเลือกแบ

บเลือกได้หลายรายการ  

ลดี 35 25 25 35 35 10 

ทมีของลดี 0 0 0 0 0 0 

โอกาสทางการขาย 35 25 25 35 35 10 

ทมีในโอกาสทางการขาย 0 0 0 0 0 0 

กจิกรรม 35 25 25 35 35 10 

แคมเปญ 35 25 25 35 35 0 

การแกป้ญัหา 35 25 25 35 35 0 

กจิกรรม 35 25 25 35 35 0 

ครอบครวั 35 25 25 35 35 0 

เงนิทุน 35 25 25 35 35 0 

พอรต์โฟลโิอ 35 25 25 35 35 0 

ยานพาหนะ 35 25 25 35 35 0 

คาํขอบรกิาร 35 25 25 35 35 10 

ทมีคาํขอบรกิาร 0 0 0 0 0 0 

โปรแกรม  35 35 25 35 35 0 

ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01 35 25 25 35 35 10 

ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 02 35 25 25 35 35 10 

ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 03 35 25 25 35 35 0 

ตวัแทนจําหน่าย 35 25 25 35 35 10 

ผลติภณัฑ์  35 25 25 35 35 0 

สนิทรพัย์ 35 25 25 35 35 0 

คาํขอเงนิทนุ 35 25 25 35 35 0 

คําขอ MDF 35 25 25 35 35 0 

คูค่า้ 70 50 60 50 70 10 

รายได ้ 35 25 25 35 35 0 

คําขอ SP 35 25 25 35 35 0 

User 35 25 25 35 35 0 

การลงทะเบยีนขอ้ตกลง   35 25 25 35 35 0 
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ประเภทเรคคอรด์ ช่องทาํเครื่อง

หมาย 
สกลุเงิน วนัท่ี วนัท่ี/เวลา จาํนวนเตม็ รายการสาํหรบัเลือกแบ

บเลือกได้หลายรายการ  

ผลติภณัฑท์ีส่รา้งรายไดก้ารลง

ทะเบยีนขอ้ตกลง  
35 25 25 35 35 0 

คอรส์ 35 25 25 35 35 0 

การทดสอบ  35 25 25 35 35 0 

การรบัรอง 35 25 25 35 35 0 

การยอมรบั 35 25 25 35 35 0 

ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 04 
และสงูกวา่ 

35 25 25 35 35 0 

ประเภทเรคคอรด์ของอุตสาหก

รรมทีน่อกเหนอืจากประเภทที่

แสดงในตารางนี้ 

35 25 25 35 35 0 

ความสมัพนัธ์ของผูต้ดิต่อ 35 25 25 35 35 0 

ผูไ้ดร้บัเชญิ 35 25 25 35 35 0 

 

ประเภทเรคคอรด์ ตวัเลข เปอรเ์ซน็ต์ โทรศพัท์ รายการสาํหรบัเลื

อก 
ข้อความ 
(ยาว)  

ข้อความ (สัน้)  เวบ็ลิงคแ์ละ 
ฟิลดท่ี์ต่อกนั  

บญัช ี 33 30 20 100 30 70 100 

ผูต้ดิต่อของบรษิทั 63 0 20 100 30 60 100 

ทมีของบรษิทั 0 0 0 0 0 0 20 

ทมีแผนธุรกจิ 0 0 0 0 0 0 20 

ผูต้ดิต่อ 33 30 20 100 30 70 100 

ทมีของผูต้ดิต่อ 0 0 0 0 0 0 20 

ลดี 33 30 20 100 30 70 100 

ทมีของลดี 0 0 0 0 0 0 20 

โอกาสทางการขาย 33 30 20 100 30 70 100 

กจิกรรม 33 30 20 100 30 45 100 

แคมเปญ 35 30 20 100 30 70 100 
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ประเภทเรคคอรด์ ตวัเลข เปอรเ์ซน็ต์ โทรศพัท์ รายการสาํหรบัเลื

อก 
ข้อความ 
(ยาว)  

ข้อความ (สัน้)  เวบ็ลิงคแ์ละ 
ฟิลดท่ี์ต่อกนั  

การแกป้ญัหา 33 30 20 100 30 46 100 

กจิกรรม 33 30 20 100 30 70 100 

ครอบครวั 35 30 20 100 30 70 100 

เงนิทุน 33 30 10 100 30 45 100 

คําขอ MDF 35 30 20 100 30 60 100 

พอรต์โฟลโิอ 33 30 20 100 30 70 100 

ยานพาหนะ 35 30 20 100 30 60 100 

คาํขอบรกิาร 33 30 20 100 30 45 100 

ทมีคาํขอบรกิาร 0 0 0 0 0 0 20 

คําขอ SP 35 30 20 100 30 60 100 

โปรแกรม  35 30 20 100 30 60 100 

ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01 35 30 20 100 30 60 100 

ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 02 35 30 20 100 30 60 100 

ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 03 35 30 20 100 30 60 100 

ตวัแทนจําหน่าย 35 30 20 100 30 60 100 

ผลติภณัฑ์  33 30 10 100 30 45 100 

สนิทรพัย์ 33 30 20 100 30 70 100 

คาํขอเงนิทนุ 33 30 20 100 30 70 100 

คูค่า้ 68 60 30 200 60 105 100 

รายได ้ 33 30 20 100 30 45 100 

User 35 30 20 100 30 60 100 

การลงทะเบยีนขอ้ตกลง  35 30 20 100 30 60 100 

ผลติภณัฑท์ีส่รา้งรายไดก้ารลง

ทะเบยีนขอ้ตกลง 
35 30 20 100 30 60 100 

คอรส์ 35 30 20 100 30 60 100 

การทดสอบ 35 30 20 100 30 60 100 

การรบัรอง 35 30 20 100 30 60 100 

การยอมรบั 35 30 20 100 30 60 100 



การจดัการ Oracle CRM On Demand 

 

100  การจดัการ Oracle CRM On Demand Release 37 
สงิหาคม 2018 
 

ประเภทเรคคอรด์ ตวัเลข เปอรเ์ซน็ต์ โทรศพัท์ รายการสาํหรบัเลื

อก 
ข้อความ 
(ยาว)  

ข้อความ (สัน้)  เวบ็ลิงคแ์ละ 
ฟิลดท่ี์ต่อกนั  

ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 04 
และสงูกวา่  

35 30 20 100 30 60 100 

ประเภทเรคคอรด์ของอุตสาหก

รรมทีน่อกเหนอืจากประเภททีแ่

สดงในตารางนี้ 

35 30 20 100 30 60 100 

ความสมัพนัธ์ของผูต้ดิต่อ 35 30 20 100 30 60 100 

ผูไ้ดร้บัเชญิ 35 30 20 100 30 60 98 

นอกจากฟิลด์ทีร่ะบุดา้นบนแลว้ ตารางต่อไปนี้จะแสดงฟิลด์ทีไ่ดร้บัการปรบัใหเ้หมาะสมเพิม่เตมิ ซึง่สามารถใชง้านกบัประเภทเรคคอรด์ต่อไปนี้ใน Oracle CRM On Demand 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์ทีไ่ดร้บัการปรบัใหเ้หมาะสม โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขฟิลด์ (ในหน้า 105)  

ประเภทเรคคอรด์ ช่องทาํเครื่อง

หมาย 
สกลุเงิน วนัท่ี วนัท่ี/เวลา จาํนวนเตม็ รายการสาํหรบัเลือกแบ

บเลือกได้หลายรายการ  

บญัช ี 5 25 25 0 25 0 

ทมีของบรษิทั  35 25 25 25 35 0 

กจิกรรม 5 25 25 0 25 0 

การประเมนิ 5 5 5 0 5 0 

ทมีแผนธุรกจิ 35 25 25 25 35 0 

แคมเปญ 5 5 5 0 5 0 

ผูต้ดิตอ่ 5 25 25 0 25 0 

ทมีของผูต้ดิต่อ 35 25 25 25 35 0 

ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1-
40 

5 5 5 0 5 0 

ฝา่ย 35 25 25 35 35 0 

ลดี  5 5 5 0 5 0 

ทมีของลดี 35 25 25 25 35 0 

โอกาสทางการขาย 5 25 25 0 25 0 

ทมีในโอกาสทางการขาย 35 25 25 25 35 0 

ผลติภณัฑ์  5 5 5 0 5 0 

ขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑ ์ 35 25 25 35 35 0 

รายได ้ 5 5 5 0 5 0 

คาํขอบรกิาร 5 25 25 0 25 0 
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ประเภทเรคคอรด์ ช่องทาํเครื่อง

หมาย 
สกลุเงิน วนัท่ี วนัท่ี/เวลา จาํนวนเตม็ รายการสาํหรบัเลือกแบ

บเลือกได้หลายรายการ  

ทมีคาํขอบรกิาร 35 25 25 25 35 0 

 

ประเภทเรคคอรด์ ตวัเลข เปอรเ์ซน็ต์ โทรศพัท์ รายการสาํหรบัเลื

อก 
ข้อความ 
(ยาว)  

ข้อความ (สัน้)  เวบ็ลิงค/์ 
ฟิลดท่ี์ต่อกนั  

  

บญัช ี 25 0 0 25 25 25 0 

ทมีของบรษิทั 35 25 25 50 25 50 0 

กจิกรรม 25 0 0 25 25 25 0 

การประเมนิ 5 0 0 5 5 5 0 

ทมีแผนธุรกจิ 35 25 25 50 25 50 0 

แคมเปญ 5 0 0 5 5 5 0 

ผูต้ดิต่อ 25 0 0 25 25 25 0 

ทมีของผูต้ดิต่อ 35 25 25 50 25 50 0 

ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1-
40 

5 0 0 5 5 5 0 

ฝา่ย 35 30 20 100 30 60 0 

ลดี  5 0 0 5 5 5 0 

ทมีของลดี 35 25 25 50 25 50 0 

โอกาสทางการขาย 25 0 0 25 25 25 0 

ทมีในโอกาสทางการขาย 35 25 25 50 25 50 0 

ผลติภณัฑ์  5 0 0 5 5 5 0 

ขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑ ์ 35 30 20 100 30 60 0 

รายได ้ 5 0 0 5 5 5 0 

คาํขอบรกิาร 25 0 0 25 25 25 0 

ทมีคาํขอบรกิาร  35 25 25 50 25 50 0 
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การจดัการฟิลดท่ี์กาํหนดเองท่ีเลิกใช้แลว้ 
คณุไมส่ามารถลบฟิลด์ทีก่าํหนดเองทีไ่มไ่ดใ้ชแ้ลว้ใน Oracle CRM On Demand ได ้อย่างไรกต็าม คณุสามารถดําเนนิการดงัต่อไปนี้:  

 กาํหนดวตัถุประสงคข์องฟิลด์ทีก่าํหนดเองใหม ่

 ซอ่นฟิลด์ทีก่าํหนดเองโดยการลบออกจากพืน้ทีข่อง Oracle CRM On Demand ทีม่กีารใชง้านฟิลด์เหลา่นี้ 

 ทาํเครือ่งหมายฟิลด์ทีก่าํหนดเองเป็นฟิลด์ทีไ่มใ่ชแ้ลว้ 

การกาํหนดวตัถปุระสงคข์องฟิลดท่ี์กาํหนดเองใหม่ 
คณุสามารถกาํหนดวตัถุประสงคข์องฟิลด์ทีก่าํหนดเองใหมไ่ดโ้ดยการเปลีย่นชือ่ฟิลด์ใน การตัง้คา่ฟิลด ์ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิการตามขัน้ตอนนี้ บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมกีารตัง้คา่ สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมดได้ 

ในการกาํหนดวตัถปุระสงคข์องฟิลด์ทีก่าํหนดเองใหม ่

1 ทาํอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้:  

a ลบขอ้มลูเกา่ทัง้หมดทีม่ฟิีลด์ทีเ่ลกิใชแ้ลว้ออกโดยใช ้ลบแบทช์ หรอืโดยใชบ้รกิารทางเวบ็  

b ใชโ้ปรแกรมชว่ยอมิปอรต์เพือ่ตัง้คา่ฟิลด์ทีก่าํหนดเองเป็นคา่นลั   

2 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

3 ในสว่นการปรบัแต่งแอปพลเิคชนั ใหค้ลกิลงิคก์ารปรบัแต่งแอปพลเิคชนั 

4 ในสว่นการตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ ใหค้ลกิลงิคข์องประเภทเรคคอรด์ทีจ่ําเป็น 

5 ในสว่นการจดัการฟิลด์ ใหค้ลกิการตัง้คา่ฟิลด์ ประเภทเรคคอรด์  

6 คน้หาฟิลด์ทีก่าํหนดเองทีคุ่ณตอ้งการและคลกิ แกไ้ข  

7 เปลีย่นชือ่ฟิลด์ทีก่าํหนดเองทีต่อ้งการ  

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการแกไ้ขฟิลด์ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขฟิลด์ (ในหน้า 105)  

8 ตรวจสอบและอปัเดตพืน้ทีข่อง Oracle CRM On Demand ทีม่ฟิีลด์ทีก่าํหนดเอง ตวัอย่างเชน่ ในโครงรา่งเพจ โครงรา่งการคน้หา เวริก์โฟลว์ และอืน่ๆ  

การซ่อนฟิลดท่ี์กาํหนดเอง 
หากไม่มคีวามตอ้งการดา้นธุรกจิในการกาํหนดวตัถุประสงคข์องฟิลด์ทีก่ําหนดเองทีเ่ลกิใชแ้ลว้ใหม่ คณุสามารถซอ่นฟิลด์จากผูใ้ชไ้ดโ้ดยการลบฟิลด์นัน้ออกจากพืน้ทีข่อง Oracle CRM On 
Demand เชน่ โครงรา่งเพจ โครงรา่งการคน้หา เวริก์โฟลว์ และอืน่ๆ 

การทาํเคร่ืองหมายฟิลดท่ี์กาํหนดเองเป็นฟิลดท่ี์ไม่ใช้แล้ว 
คณุสามารถแกไ้ขชือ่ฟิลด์ทีก่าํหนดเองใหม้คีําอย่างเชน่ "ไมไ่ดใ้ช"้ ตวัอย่างเชน่ หากชือ่ฟิลด์ทีก่าํหนดเองคอื เลขทีผู่ต้ดิต่อ คณุสามารถเปลีย่นชือ่ใหเ้ป็น เลขทีผู่ต้ดิต่อ – ไมไ่ดใ้ช ้
ซึง่ระบุวา่ฟิลด์ทีก่าํหนดเองดงักลา่วไมไ่ดใ้ชอ้กีแลว้   
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ในการทําเครือ่งหมายฟิลดที์ก่าํหนดเองเป็นฟิลดที์ไ่มใ่ช้แล้ว 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการปรบัแต่งแอปพลเิคชนั ใหค้ลกิลงิคก์ารปรบัแต่งแอปพลเิคชนั 

3 ในสว่นการตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ ใหค้ลกิลงิคข์องประเภทเรคคอรด์ทีจ่ําเป็น 

4 ในสว่นการจดัการฟิลด์ ใหค้ลกิการตัง้คา่ฟิลด์ ประเภทเรคคอรด์  

5 คน้หาฟิลด์ทีก่าํหนดเองทีคุ่ณตอ้งการและคลกิ แกไ้ข  

6 แกไ้ขฟิลด์ทีก่าํหนดเองเพือ่ระบุวา่ฟิลด์ไมไ่ดใ้ชแ้ลว้ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการแกไ้ขฟิลด์ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขฟิลด์ (ในหน้า 105)  

7 ตรวจสอบและอปัเดตพืน้ทีข่อง Oracle CRM On Demand ทีม่ฟิีลด์ทีก่าํหนดเอง ตวัอย่างเชน่ ในโครงรา่งเพจ โครงรา่งการคน้หา เวริก์โฟลว์ และอืน่ๆ  

 
 

เก่ียวกบัฟิลดจ์าํเป็นโดยมีเง่ือนไข 
คณุสามารถตัง้คา่ฟิลด์ใหก้ลายเป็นฟิลด์ทีไ่มจ่ําเป็นตามคา่ดฟีอลต์แต่กลายเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นเมือ่สอดคลอ้งกบัเงือ่นไขทีก่าํหนดไวไ้ด้ เรยีกฟิลด์ทีไ่ดร้บัการตัง้ค่าในลกัษณะเชน่นี้วา่ ฟิลด์จําเป็นโดยมเีงือ่นไข 
ตวัอย่างเชน่ คณุอาจกาํหนดไวว้า่เมือ่ผูใ้ชต้ัง้คา่สถานะของโอกาสทางการขายเป็นแพ ้ผูใ้ชจ้ะตอ้งเลอืกคา่ในฟิลดเ์หตุผลทีช่นะ/แพก้อ่นจงึจะบนัทกึเรคคอรด์ได้ ในการใชก้ระบวนการนี้ 
คณุสามารถป้อนเงือ่นไขต่อไปนี้สาํหรบัฟิลด์เหตุผลทีช่นะ/แพใ้นการจดัการฟิลด์ได:้ 

[{Status}]=LookupValue("OPTY_STATUS", "แพ"้) 

หลงัจากทีคุ่ณตัง้คา่ฟิลด์ในลกัษณะนี้ หากผูใ้ชเ้ลอืกสถานะแพใ้หก้บัโอกาสทางการขาย ผูใ้ชจ้ะไมส่ามารถบนัทกึโอกาสทางการขายไดจ้นกวา่จะไดเ้ลอืกคา่ในฟิลด์เหตุผลทีช่นะ/แพ ้เครือ่งหมายดอกจนั 
(*) สแีดงจะปรากฏอยู่ดา้นขา้งของฟิลด์นัน้ และหากมป้ีายขอ้ความปรากฏอยู่สาํหรบัฟิลด์นัน้ ป้ายขอ้ความจะปรากฏเป็นขอ้ความสแีดง  

เมือ่ทาํการตัง้คา่ฟิลด์จําเป็นโดยมเีงือ่นไข โปรดสงัเกตประเดน็ต่อไปนี้: 

 คณุจะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ฟิลด์จําเป็นโดยมเีงือ่นไขปรากฏอยู่ในโครงรา่งเพจทีเ่กีย่วขอ้ง มฉิะนัน้แลว้ ผูใ้ชจ้ะไมส่ามารถป้อนคา่สาํหรบัฟิลด์ไดเ้มือ่ฟิลด์นัน้กลายเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น 
ในทาํนองเดยีวกนั ขอแนะนําใหค้ณุเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ปรากฏบนโครงรา่งเสมอ ใหก้บัฟิลด์จําเป็นโดยมเีงือ่นไขในวซิารด์โครงรา่งเพจ 
เพือ่ทีผู่ใ้ชจ้ะไมส่ามารถลบฟิลด์นัน้ออกจากโครงร่างเพจของตนเองได ้หากผูใ้ชบ้างคนไดท้ําโครงรา่งเพจของตนเองใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคลแลว้ 
คณุอาจตอ้งรเีซต็โครงรา่งเพจสว่นบุคคลนัน้ใหเ้ป็นโครงรา่งดฟีอลต์ หลงัจากทีคุ่ณไดต้ัง้คา่ฟิลด์จําเป็นโดยมเีงือ่นไข สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การรเีซต็โครงรา่งเพจสว่นบุคคล (ในหน้า 
280)  

 หากคุณตอ้งการใหฟิ้ลด์จําเป็นโดยมเีงือ่นไขเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นเสมอสาํหรบับางบทบาท คณุสามารถทาํใหฟิ้ลด์นัน้เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นไดใ้นโครงรา่งเพจทีใ่ชส้าํหรบับทบาทนัน้ 
ฟิลดน์ัน้จะเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นในทุกกรณีที่ีม่กีารใชโ้ครงรา่งเพจดงักลา่ว แมว้า่จะไมส่อดคลอ้งกบัเงือ่นไขทีก่าํหนดไวส้าํหรบัฟิลด์นัน้ทีร่ะดบัฟิลด์กต็าม ในบรเิวณทีม่กีารใชโ้ครงรา่งเพจอืน่ๆ 
ฟิลด์นัน้จะกลายเป็นฟิลดท์ีจ่ําเป็นเฉพาะเมือ่สอดคลอ้งกบัเงือ่นไขเทา่นัน้ 

ตารางต่อไปนี้จะอธบิายการตัง้คา่สาํหรบัการทาํใหฟิ้ลด์กลายเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นหรอืจําเป็นโดยมเีงือ่นไขในการจดัการฟิลด์และในวซิารด์โครงรา่งเพจ  

ช่องทาํเครื่องหมายจาํเป็นในก

ารจดัการฟิลด ์
ฟิลดจ์าํเป็นโดยมีเงื่อนไขในก

ารจดัการฟิลด ์
ช่องทาํเครื่องหมายจาํเป็นในวิซาร์

ดโครงร่างเพจ 
ช่องทาํเครื่องหมายจาํเป็นโดยมีเงื่อนไข

ในวิซารด์โครงร่างเพจ 
ผลลพัธ ์

เลอืก วา่ง เลอืกและอา่นอย่างเดยีว ไมไ่ดเ้ลอืกและอ่านอย่างเดยีว  ฟิลด์เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นเสมอ 
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ช่องทาํเครื่องหมายจาํเป็นในก

ารจดัการฟิลด ์
ฟิลดจ์าํเป็นโดยมีเงื่อนไขในก

ารจดัการฟิลด ์
ช่องทาํเครื่องหมายจาํเป็นในวิซาร์

ดโครงร่างเพจ 
ช่องทาํเครื่องหมายจาํเป็นโดยมีเงื่อนไข

ในวิซารด์โครงร่างเพจ 
ผลลพัธ ์

ไมไ่ดเ้ลอืก มนีพิจน์ ไมไ่ดเ้ลอืกและแกไ้ขได ้ เลอืกและอา่นอย่างเดยีว 

หมายเหตุ: 
หากคุณเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายจําเป็นในวิ

ซารด์โครงรา่งเพจ 
ชอ่งทาํเครือ่งหมายจําเป็นโดยมเีงือ่นไขจะ

ถูกลา้งโดยอตัโนมตั ิ

ฟิลดจ์ะเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นเฉพาะเมือ่สอดคล้

องกบัเงือ่นไขทีร่ะบุไวส้าํหรบัฟิลด์นัน้ 
เวน้แต่คุณไดเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายจําเป็

นในวซิารด์โครงรา่งเพจ 

ไมไ่ดเ้ลอืก วา่ง ไมไ่ดเ้ลอืกและแกไ้ขได ้ ไมไ่ดเ้ลอืกและอ่านอย่างเดยีว  หากคุณเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายจําเป็นในวิ

ซารด์โครงรา่งเพจ 
ฟิลด์นัน้จะเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นในทุกกรณีทีม่ ี

การใชโ้ครงรา่งเพจดงักลา่ว ถา้ไมไ่ดเ้ลอืก 
ฟิลด์จะไมใ่ชฟิ่ลด์ทีจ่ําเป็น 

ฟังกช์นัของ Expression Builder สาํหรบัฟิลดจ์าํเป็นโดยมีเง่ือนไข 
ขอ้จํากดัต่อไปนี้จะใชก้บัฟงักช์นัของ Expression Builder ทีค่ณุสามารถใชก้บัเงือ่นไขทีค่ณุจดัทาํสาํหรบัฟิลด์จําเป็นโดยมเีงือ่นไข: 

 ฟังกช์นั ฟงักช์นัของ Expression Builder ต่อไปนี้เทา่นัน้ทีไ่ดร้บัการสนบัสนุน: 

 FieldValue (ในหน้า 733) 

 FindNoneOf (ในหน้า 734) 

 FindOneOf (ในหน้า 735) 

 IfNull (ในหน้า 736) 

 IIf (ในหน้า 737) 

 InStr (ในหน้า 738) 

 Left (ในหน้า 746) 

 Len (ในหน้า 747) 

 LN (ในหน้า 748) 

 LookupName (ในหน้า 750) 

 LookupValue (ในหน้า 751) 

 Mid (ในหน้า 752) 

 Right (ในหน้า 756) 

 ประเภทข้อมูล คณุไมส่ามารถใชฟิ้ลด์ในประเภทฟิลด์วนัทีห่รอืวนัทีแ่ละเวลาในนพิจน์สาํหรบัฟิลด์จําเป็นโดยมเีงือ่นไข คณุสามารถใชป้ระเภทฟิลด์อืน่ๆ ทัง้หมดทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนใหใ้ชใ้น 
Expression Builder ได ้

 เครื่องหมาย ไมม่ขีอ้จํากดั 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใช ้Expression Builder โปรดดูที ่Expression Builder (ในหน้า 716) 
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ข้อจาํกดัเม่ือแก้ไขฟิลดจ์าํเป็นโดยมีเง่ือนไข 
ผูดู้แลระบบและผูใ้ชต้อ้งพจิารณาขอ้จํากดัต่อไปนี้เมือ่ทาํการแกไ้ขฟิลด์จําเป็นโดยมเีงือ่นไข: 

 นพิจน์ในฟิลด์จําเป็นโดยมเีงือ่นไขสามารถรวมฟิลด์จากเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งได ้ตวัอย่างเชน่ ในเพจรายละเอยีดผูต้ดิตอ่ คณุสามารถมฟิีลด์ทีจ่ําเป็นเฉพาะเมือ่มบีรษิทัหนึง่ๆ 
เชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ผูต้ดิต่อ นพิจน์สามารถรวมฟิลด์ ID หรอืฟิลดช์ือ่สาํหรบับรษิทั ดงัตวัอย่างต่อไปนี้:  

[{Account Id}]="1QA2-1IRPI7"  

[{Primary Account Name}]="ACME Computer Parts"  

เมือ่คณุทาํการเรยีกผา่นบรกิารทางเวบ็หรอื REST API เพือ่อปัเดตเรคคอรด์ และคาํขอนัน้มกีารเชือ่มโยงรวมอยู่ดว้ย คาํขอนัน้จะตอ้งมฟิีลด์ทีถู่กตอ้งจากเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง 
เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่นพิจน์ในฟิลด์จําเป็นโดยมเีงือ่นไขจะสามารถประเมนิไดอ้ย่างถูกตอ้ง ในตวัอย่างผูต้ดิต่อ ฟิลด์ ID หรอืฟิลด์ชือ่อย่างใดอย่างหนึง่ตอ้งมอียู่ในคาํขอดว้ย 
ขึน้อยู่กบัสิง่ทีต่ ัง้คา่สาํหรบัฟิลด์จําเป็นโดยมเีงือ่นไข หรอือกีทางหนึง่ คําขอสามารถมไีดท้ัง้ฟิลด์ ID และฟิลด์ชือ่ 

 นพิจน์ในฟิลด์จําเป็นโดยมเีงือ่นไขสามารถประเมนิฟิลดแ์บบอ่านอย่างเดยีวทีไ่ดร้บัการอปัเดตโดยอตัโนมตัเิมือ่ความเชือ่มโยงระหวา่งสองเรคคอรด์ไดร้บัการอปัเดต เชน่ 
ฟิลดท์ีต่ ัง้บรษิทัในเรคคอรด์ผูต้ดิต่อ อย่างไรกต็าม การตัง้คา่ดงักลา่วจะไมท่าํงานอย่างถูกตอ้งในกรณดีงัต่อไปนี้: 

 หากฟิลด์จําเป็นโดยมเีงือ่นไขไมใ่ชฟิ่ลด์ทีจ่ําเป็นในปจัจุบนั (กลา่วคอื นพิจน์ในฟิลด์นัน้ประเมนิเป็นเทจ็) และเรคคอรด์ถูกแกไ้ขแบบอนิไลน์ในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ 
และการอปัเดตดงักลา่วทาํใหน้พิจน์ในฟิลด์จําเป็นโดยมเีงือ่นไขประเมนิเป็นจรงิ ในกรณนีี้ ฟิลด์จําเป็นโดยมเีงือ่นไขจะคงสถานะไมจ่ําเป็นต่อไป  

 หากฟิลด์จําเป็นโดยมเีงือ่นไขเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นในปจัจุบนั (กลา่วคอื นพิจน์ในฟิลด์นัน้ประเมนิเป็นจรงิ) และเรคคอรด์ถูกแกไ้ขในเพจแกไ้ขเรคคอร์ด 
และการอปัเดตดงักลา่วทาํใหน้พิจน์ในฟิลด์จําเป็นโดยมเีงือ่นไขประเมนิเป็นเทจ็ ในกรณีนี้ ฟิลด์จําเป็นโดยมเีงือ่นไขจะคงสถานะจําเป็นต่อไป 

 ฟิลด์จําเป็นโดยมเีงือ่นไขสามารถใชน้พิจน์ทีป่ระเมนิฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเอง อย่างไรกต็าม เมือ่ฟิลด์ทีม่าสาํหรบัฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่ําหนดเองไดร้บัการอปัเดต 
จะมคีวามลา่ชา้เกดิขึน้ไมน่านกอ่นทีค่า่ในฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเองจะไดร้บัการอปัเดตโดยอตัโนมตั ิ 

ดงันัน้ หากนพิจน์ในฟิลด์จําเป็นโดยมเีงือ่นไขประเมนิฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่ําหนดเอง 
นพิจน์นัน้อาจไมไ่ดร้บัการประเมนิอย่างถูกตอ้งโดยทนัทหีลงัจากทีฟิ่ลด์ทีม่าสาํหรบัฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเองไดร้บัการอปัเดต 

 

การจดัทาํและการแก้ไขฟิลด ์
คณุสามารถจดัทาํฟิลด์ทีก่ําหนดเองและแกไ้ขการกาํหนดฟิลด์ทีม่อียู่ในเพจการแกไ้ขฟิลด์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ ซึง่เขา้ใชไ้ดจ้ากเพจฟิลด์ ประเภทเรคคอรด์ ฟิลด์ ประเภทเรคคอรด์ 
จะแสดงชือ่ทีแ่สดงของแต่ละฟิลด ์ประเภทฟิลด์ รวมถงึแสดงวา่ฟิลด์นัน้เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นหรอืไม่ และฟิลด์นัน้ใชฟ้งักช์นัใชง้านการคดัลอกไดห้รอืไม่ 

หากบทบาทของคณุมสีทิธิอ์ปัโหลดสว่นขยายฝ ัง่ไคลเอนต์และจดัการแทก็สว่นหวั HTML ทีก่าํหนดเอง คอลมัน์แทก็ฟิลด์ HTML จะปรากฏในเพจฟิลด์ ประเภทเรคคอรด์ ดว้ย 
คอลมัน์นี้จะแสดงชือ่ฟิลด์ทีใ่ชใ้นรหสั JavaScript ทีก่าํหนดเอง ซึง่จะดําเนนิการกบัฟิลด์ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการพฒันาโคด้ทีก่าํหนดเองดงักลา่ว โปรดดูที ่Oracle CRM On 
Demand JavaScript API Developer’s Guide   

คอลมัน์แทก็การใชร้ว่มกนัของบรกิารทางเวบ็ v2.0 ในเพจฟิลด์ ประเภทเรคคอรด์ จะแสดงแทก็การใชร้่วมกนัสาํหรบัฟิลด์แต่ละฟิลด์ ซึง่เป็นชือ่ฟิลด์ทีใ่ชใ้นไฟล ์WSDL ของบรกิารทางเวบ็ v2.0 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัไฟล์ WSDL โปรดดูที ่การดาวน์โหลดไฟล์ WSDL และไฟล ์Schema (ในหน้า 668) 

หมายเหตุ: ในประเภทเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเองและเรคคอรด์อืน่ๆ บางประเภท คณุสามารถจดัทาํฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเอง สาํหรบัเรคคอรด์ประเภทเหลา่นี้ 
จะมฟิีลด์ต่อไปนี้ในเพจการแกไ้ขฟิลด์: ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง ประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง และฟิลด์ทีเ่กีย่วขอ้ง ฟิลด์เหลา่นี้ทีอ่ยู่ในเพจการแกไ้ขฟิลด์จะใชเ้พือ่จดัทาํฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเองเทา่นัน้ 
ฟิลด์อืน่ๆ สว่นใหญ่ในเพจการแกไ้ขฟิลด์จะกลายเป็นฟิลด์ชนดิอ่านอย่างเดยีวหลงัจากทีค่ณุเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเองและวธิจีดัทาํฟิลด์เหลา่นี้ โปรดดูที ่เกีย่วกบัฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเอง (ในหน้า 110)และการจดัทาํฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเอง 
(ในหน้า 112) 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิการตามขัน้ตอนนี้ บทบาทของคุณตอ้งมสีทิธิป์รบัแต่งแอปพลเิคชนั 

การจดัทาํฟิลดที์ก่าํหนดเองและการแก้ไขฟิลด ์

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการปรบัแต่งแอปพลเิคชนั ใหค้ลกิลงิคก์ารปรบัแต่งแอปพลเิคชนั 
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3 ในสว่นการตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ ใหค้ลกิลงิคข์องประเภทเรคคอรด์ทีจ่ําเป็น 

4 ในสว่นการจดัการฟิลด์ ใหค้ลกิการตัง้คา่ฟิลด์ ประเภทเรคคอรด์  

5 บนเพจฟิลด์:  

 คลกิ ฟิลด์ใหม่ ถา้คณุกาํลงัจดัทาํฟิลด์ทีก่าํหนดเอง 

 คลกิลงิคแ์กไ้ข ของฟิลด์นัน้เพือ่แกไ้ขขอ้กาํหนดของฟิลด์ 

หมายเหตุ: หากคุณแกไ้ขฟิลด์มาตรฐานและตอ้งการรเีซต็คา่ทัง้หมดทีไ่ดแ้กไ้ขไปแลว้ใหเ้ป็นคา่ดฟีอลต์ ใหค้ลกิปุ่ม ดฟีอลต ์ทีอ่ยู่ดา้นขา้งปุ่ม บนัทกึ และยกเลกิ 

6 บนเพจแกไ้ขฟิลด์ ใหป้้อนชือ่ทีแ่สดง 

ชือ่ทีแ่สดง คอืป้ายกาํกบัสาํหรบัฟิลด์นัน้ 

7 บนเพจแกไ้ขฟิลด์ ใหเ้ลอืกประเภทฟิลด์ถา้คุณกาํลงัจดัทาํฟิลด ์

คาํเตือน: ประเภทฟิลด์จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงไดห้ลงัจากคณุบนัทกึฟิลด์ทีก่าํหนดเอง 

กฎต่อไปนี้ใชก้บัฟิลด์ทีก่าํหนดเอง ซึง่อาจแตกต่างจากกฎทีใ่ชก้บัฟิลด์ดฟีอลต์ทีเ่ป็นประเภทฟิลด์เดยีวกนั 

ประเภทฟิลด์ ความยาวสูงสุด หมายเหตุ 

ชอ่งทาํเครือ่งหมาย n/a หมายเหตุ: ไมม่กีารบงัคบัใหผู้ใ้ชเ้ลอืกฟิลด์ประเภทชอ่งทาํเครือ่งหมายทีถู่กทาํเครือ่งหมายวา่จําเป็น 
หากคุณตอ้งการใหฟิ้ลด์ชอ่งทาํเครือ่งหมายมคีา่เป็นจรงิ 
(กลา่วคอืคณุตอ้งการใหม้กีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย) 
คณุตอ้งใชก้ฎการตรวจสอบฟิลด์ในฟิลด์ชอ่งทาํเครือ่งหมาย สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่
เกีย่วกบัการจดัการฟิลด์ (ในหน้า 90) 

วนัที ่ 25  

วนัที/่เวลา 25  

จํานวนเตม็ 10 จํานวนเตม็ทีม่คีา่ระหวา่ง -2147483647 ถงึ 2147483647 

รายการสาํหรบัเลอืกแบบหลายร

ายการ 
 คณุไมส่ามารถกาํหนดค่าดฟีอลต์สาํหรบัรายการสาํหรบัเลอืกแบบหลายรายการ 

 

ตวัเลข 10 ตวัเลขทีม่คีา่ระหวา่ง - 2147483648 ถงึ 2147483647 

โทรศพัท์ 35  

รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ทีก่ําหนดไวส้าํหรบัรายการสาํหรบัเลอืกมไีดส้งูสดุ 1000 รายการ แต่มเีพยีง 300 
รายการเท่านัน้ทีใ่ชไ้ดใ้นอนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช ้
ชดุรวมของคา่รายการสาํหรบัเลอืกทีร่ะบบดงึขอ้มลูมาขณะกาํลงัรนัจะมกีารคาํนวณโดยอา้งองิจากจํานวนค่

ารายการสาํหรบัเลอืกคูณดว้ยจํานวนภาษาทีใ่ชง้านอยู่ในระดบับรษิทั จํานวนนี้ตอ้งไมเ่กนิ 10000 
ตวัอย่างเชน่ หากมรีายการคา่ 900 รายการและภาษาทีใ่ชง้านอยู่ 12 ภาษา Oracle CRM 
On Demand จะไมส่ามารถเขา้ใชร้ายการสาํหรบัเลอืกนี้ 
เนื่องจากรายการคา่ทีด่งึขอ้มลูเมือ่รวมแลว้จะเป็น 10800 ซึง่เกนิ 10000 

แมว้า่ความยาวสงูสดุสาํหรบัคา่รายการสาํหรบัเลอืกคอื 30 แต่ระบบจะใชต้วัอกัษรเพยีงแค่ 28 
ตวัแรกในการตดัสนิวา่คา่ทีป้่อนเป็นคา่ทีซ่ํ้ากบัคา่ทีม่อียู่หรอืไม่   

หมายเหตุ: เมือ่กาํหนดคา่รายการสาํหรบัเลอืก 



การปรบัแต่งแอปพลิเคชนั 

 

การจดัการ Oracle CRM On Demand Release 37 
สงิหาคม 2018  107 

 

ประเภทฟิลด์ ความยาวสูงสุด หมายเหตุ 

ลาํดบัของรายการสาํหรบัเลอืกในแต่ละภาษาจะเป็นอสิระจากกนั กลา่วคอื 
เมือ่คณุกาํหนดลาํดบัคา่รายการสาํหรบัเลอืกในภาษาหนึ่ง 
ระบบจะไมใ่ชล้าํดบันี้ซํ้าโดยอตัโนมตัหิากคุณแปลรายการสาํหรบัเลอืกเป็นภาษาอืน่ๆ 
หากคุณตอ้งการใหล้าํดบัคา่รายการสาํหรบัเลอืกสอดคลอ้งกนัในทุกๆ ภาษา 
คณุตอ้งตัง้คา่ลาํดบัทีถู่กตอ้งสาํหรบัภาษาทีแ่ปลทัง้หมดดว้ยตวัเอง 

ขอ้ความ (ยาว) 255 ฟิลด์ขอ้ความใชฟิ้ลด์ขอ้ความแบบบรรทดัเดยีว 

ขอ้ความ (สัน้) 40 ฟิลด์ขอ้ความใชฟิ้ลด์ขอ้ความแบบบรรทดัเดยีว อย่างไรกต็าม ฟิลด์ทีต่่างกนัจะใชค้วามยาวทีต่่างกนั  

ขอ้ความ (สัน้-ปกปิดได)้ 40 ฟิลด์ทีป่กปิดไดจ้ะอนุญาตใหค้ณุซอ่นขอ้มลูบางอย่างในบางประเภทเรคคอรด์ไมใ่หผู้ใ้ชบ้างรายมองเหน็ 
ตวัอย่างเชน่ หากฟิลด์ทีป่กปิดไดม้คีา่ 4558785236 ผูใ้ชจ้ะเหน็ XXXX5236 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่เกีย่วกบัฟิลด์ทีป่กปิดได ้

เวบ็ลงิค์ n/a ฟิลด์ทีก่าํหนดเองแบบเวบ็ลงิค ์ใหค้ณุสามารถจดัทาํไฮเปอรล์งิคต์ามบรบิทในโครงรา่งของคณุได ้
 

ฟิลด์ขอ้ความทีแ่สดงสามารถมตีวัอกัษรไดม้ากทีสุ่ด 250 ตวั ฟิลด์ URL 
สามารถมตีวัอกัษรไดม้ากทีส่ดุ 8000 ตวั เบราเซอรต์่างๆ จะมคีวามยาว URL สงูสดุไมเ่ท่ากนั 
หากคุณระบุ URL ทีย่าวเกนิไปอาจไมส่ามารถทาํงานไดต้ามทีต่อ้งการ ความยาวของ URL 
จะเปลีย่นไปหากคณุใชก้ารแทนทีพ่ารามเิตอร์ 

จํานวนรวมของเวบ็ลงิคแ์ละฟิลด์ทีต่่อกนัทีคุ่ณสามารถจดัทาํไดจ้ะแตกต่างไปตามประเภทเรคคอรด์ 
แต่สาํหรบัเรคคอรด์บางประเภท จํานวนรวมของเวบ็ลงิคแ์ละฟิลด์ทีต่่อกนัจะเทา่กบั 100 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์ใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที ่
เกีย่วกบัฟิลด์ทีก่าํหนดเอง (ในหน้า 96)  

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การตัง้คา่เวบ็ลงิค์ (ในหน้า 115)  

ฟิลด์ทีต่่อกนั n/a ฟิลด์ทีต่่อกนั เป็นฟิลด์ทีส่ามารถแสดงคา่จากหลายฟิลด์และสามารถแสดงขอ้ความเพิม่เตมิไดด้ว้ย 

จํานวนรวมของเวบ็ลงิคแ์ละฟิลด์ทีต่่อกนัทีคุ่ณสามารถจดัทาํไดจ้ะแตกต่างไปตามประเภทเรคคอรด์ 
แต่สาํหรบัเรคคอรด์บางประเภท จํานวนรวมของเวบ็ลงิคแ์ละฟิลด์ทีต่่อกนัจะเทา่กบั 100 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์ใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที ่
เกีย่วกบัฟิลด์ทีก่าํหนดเอง (ในหน้า 96)  

คณุสามารถตัง้คา่ฟิลด์ทีต่่อกนัไดแ้ทบทกุประเภทเรคคอรด์ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่
การตัง้คา่ฟิลด์ทีต่่อกนั (ในหน้า 125)  

8 (ไมจ่ําเป็น) ในการระบุวา่ชือ่ฟิลด์จําเป็นตอ้งแปลเป็นภาษาอืน่ทีใ่ชง้านในบรษิทัของคณุหรอืไม ่ใหเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล 

9 คลกิ บนัทกึ  

10 ในสว่นคุณสมบตัเิพิม่เตมิ ใหป้้อนขอ้มลูในฟิลด์ต่อไปนี้ตามทีจ่ําเป็น:  

ฟิลด ์ ความเห็น 

จําเป็น เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ฟิลด์ทีเ่ลอืกจะเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นเมือ่จดัทาํหรอือปัเดตเรคคอรด์ เชน่ 
คณุสามารถกาํหนดใหผู้ใ้ชท้ัง้หมดจําเป็นตอ้งป้อนขอ้มลูในฟิลด์ บรษิทั เมือ่เพิม่ผูต้ดิต่อรายใหม ่ 

หมายเหตุ: ไมม่กีารบงัคบัใหผู้ใ้ชเ้ลอืกฟิลด์ประเภทชอ่งทาํเครือ่งหมายทีถู่กทาํเครือ่งหมายวา่จําเป็น 
หากคุณตอ้งการใหฟิ้ลด์ชอ่งทาํเครือ่งหมายมคีา่เป็นจรงิ (กลา่วคอืคุณตอ้งการใหม้กีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย) 
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ฟิลด ์ ความเห็น 

คณุตอ้งใชก้ฎการตรวจสอบฟิลด์ในฟิลด์ชอ่งทาํเครือ่งหมาย สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการจดัการฟิลด์ (ในหน้า 
90) 

จําเป็นโดยมเีงือ่นไข หากคุณตอ้งการใหฟิ้ลด์กลายเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นเฉพาะเมือ่สอดคลอ้งกบัเงือ่นไขทีก่าํหนดไว ้ใหป้้อนนพิจน์สาํหรบัเงือ่นไขนัน้โดยตรง 
หรอืคลกิไอคอน fx เพือ่เปิดวนิโดวข์อง Expression Builder 

หมายเหตุ: ในการจดัการฟิลด ์สามารถตัง้คา่ฟิลด์เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น หรอืจําเป็นโดยมเีงือ่นไขได ้
แต่จะตัง้คา่เป็นทัง้สองอย่างไมไ่ด ้ดงันัน้หากเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย จําเป็น แลว้ 
คณุจะไมส่ามารถป้อนนพิจน์ในฟิลด์จําเป็นโดยมเีงือ่นไขได ้

มขีอ้จํากดับางอย่างทีม่ผีลใชก้บัฟงักช์นัของ Expression Builder 
ทีค่ณุสามารถใชก้บัเงือ่นไขสาํหรบัฟิลด์จําเป็นโดยมเีงือ่นไข 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์จําเป็นโดยมเีงือ่นไขและขอ้จํากดัทีม่ผีลใชก้บัฟงักช์นัของ Expression Builder 
โปรดดูที ่เกีย่วกบัฟิลด์จําเป็นโดยมเีงือ่นไข (ในหน้า 103)  

คา่ดฟีอลต์ ป้อนคา่หรอืนิพจน์โดยตรง หรอืคลกิไอคอน fx เพือ่เปิดวนิโดว ์Expression Builder 

คณุสามารถเพิม่นิพจน์ทีซ่บัซอ้นไดเ้ฉพาะเมือ่บทบาทของคณุมสีทิธิ ์การจดัการฟิลด์ข ัน้สงู ฟิลด์นี้สามารถมนีพิจน์ไดส้งูสดุ 
1024 ตวัอกัษร หากคุณจดัทาํนพิจน์เพือ่ตัง้ค่าดฟีอลต ์
ผลลพัธ์ของนพิจน์นัน้จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนตวัอกัษรสงูสดุทีอ่นุญาตในฟิลด ์นอกจากนี้ 
สตรงิหรอืขอ้ความทีเ่ป็นตวัเลขทีส่ง่ไปยงัฟงักช์นัใน Expression Builder จะตอ้งไมเ่กนิ 75 ตวัอกัษร 

หากคุณป้อนคา่ดฟีอลต์ลงในฟิลด์นี้โดยตรง จํานวนตวัอกัษรในคา่ดฟีอลต์จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนอกัษรสงูสดุทีอ่นุญาตในประเภทฟิลด์ 
สาํหรบัฟิลด์ประเภทจํานวน คา่ตอ้งอยู่ภายในชว่งคา่สาํหรบัฟิลด์ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่ดฟีอลต ์โปรดดูที ่เกีย่วกบัการจดัการฟิลด์ (ในหน้า 90) สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบั 
Syntax ทีคุ่ณสามารถใชก้บันพิจน์ได ้โปรดดูที ่Expression Builder (ในหน้า 716) 

หมายเหตุ: หากคุณระบุคา่ดฟีอลต์ใหก้บัฟิลด์ทีป่กปิดได ้คา่ดฟีอลตท์ัง้หมดจะปรากฏในฟิลด์นี้เมือ่ผูใ้ชจ้ดัทาํเรคคอรด์ใหม่ 
แมว้า่บทบาทของผูใ้ชจ้ะไมม่สีทิธิด์ูขอ้มลูทีม่าสก์กต็าม 

อ่านอย่างเดยีว เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้เพือ่ใหฟิ้ลด์เป็นแบบอ่านอย่างเดยีว 

ใชง้านคดัลอก เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้เพือ่อนุญาตใหค้ดัลอกฟิลด์นี้เมือ่ประเภทเรคคอรด์ถูกคดัลอกโดยใชปุ้่มคดัลอกเรคคอรด์ในเพจรายละเอยี

ดเรคคอรด์  

ปรบัใหเ้หมาะสม ระบบจะเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ใหโ้ดยอตัโนมตัเิมือ่คณุเลอืกประเภทฟิลด์ทีม่ฟิีลด์ทีไ่ดร้บัการปรบัใหเ้หมาะสมสาํหรบัประเภทเรค

คอรด์นัน้ จํานวนทีเ่หลอืของฟิลด์ทีไ่ดร้บัการปรบัใหเ้หมาะสมทีใ่ชไ้ดจ้ะปรากฏทีด่า้นขวาของชอ่งทําเครือ่งหมาย ปรบัใหเ้หมาะสม 
คณุตอ้งเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ปรบัใหเ้หมาะสม หากคุณตอ้งการฟิลด์เวอรช์นัทีม่กีารปรบัใหเ้หมาะสม  

หมายเหตุ: เมือ่เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ปรบัใหเ้หมาะสม สาํหรบัฟิลด์และบนัทกึแลว้ 
คณุจะไมส่ามารถยกเลกิการเลอืกในเพจแกไ้ขได ้อย่างไรกต็าม คณุสามารถเปลีย่นชือ่ฟิลด์ได ้
หากคุณตอ้งการกาํหนดวตัถุประสงคข์องฟิลด์ใหม ่

คาํอธบิาย ป้อนขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์  

คา่หลงัการกาํหนดเป็นคา่

ดฟีอลต ์
ฟิลด์นี้จะแสดงขึน้กต็่อเมือ่บทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิก์ารจดัการฟิลด์ข ัน้สงูดว้ย 

เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้เมือ่คุณไมต่อ้งการใหฟิ้ลด์ถูกป้อนขอ้มลูโดยอตัโนมตัดิว้ยคา่ดฟีอลต์เมือ่มกีารจดัทาํเรคคอรด์ใหม ่
คา่ดฟีอลต์ทีร่ะบุจะถูกตัง้คา่ใหเ้รคคอรด์ถูกบนัทกึ กต็่อเมือ่ผูใ้ชห้รอืเครือ่งมอืการใชร้่วมกนัไมไ่ดใ้สค่า่นัน้ไว ้ 

หมายเหตุ: คณุไมส่ามารถเลอืก คา่หลงัการกาํหนดเป็นคา่ดฟีอลต์ สาํหรบัฟิลด์ชอ่งทาํเครือ่งหมาย 

การตรวจสอบฟิลด์ ฟิลด์นี้จะแสดงขึน้กต็่อเมือ่บทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิก์ารจดัการฟิลด์ข ัน้สงูดว้ย 
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ฟิลด ์ ความเห็น 

ป้อนนพิจน์โดยตรง หรอืคลกิไอคอน fx เพือ่เปิดวนิโดว ์Expression Builder  

ฟิลด์นี้มจีํานวนตวัอกัษรสงูสดุ 1024 ตวัอกัษร 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตรวจสอบฟิลด์ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการจดัการฟิลด์ (ในหน้า 90) และสาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบั 
Syntax ทีคุ่ณสามารถใชส้าํหรบันิพจน์ต่างๆ โปรดดูที ่Expression Builder (ในหน้า 716) 

ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด

ของการตรวจสอบฟิลด์ 
ฟิลด์นี้จะแสดงขึน้กต็่อเมือ่บทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิก์ารจดัการฟิลด์ข ัน้สงูดว้ย 

ป้อนขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดทีก่าํหนดเองเพือ่ใหแ้สดงนอกเหนอืจากขอ้ความมาตรฐานในกรณีทีก่ารตรวจสอบฟิลด์ลม้เหลว 
ขอ้ความมไีดเ้ฉพาะตวัอกัษร ตวัเลข เวน้วรรค คอมมา จุด และขดีเทา่นัน้ 

ต่อไปนี้จะแสดงใหเ้หน็วา่ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดแสดงขึน้อย่างไร 
ขึน้กบัวา่คุณไดร้ะบุขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดทีก่าํหนดเองหรอืไม่: 

ถา้มกีารตัง้คา่การตรวจสอบฟิลด์และไม่มกีารระบุขอ้ความทีก่ําหนดเอง: คา่ทีป้่อนสาํหรบั '[ฟิลด์]' 
ไมเ่ป็นไปตามกฎการตรวจสอบทีก่าํหนดโดยผูดู้แลระบบบรษิทัของคณุ เงือ่นไขการตรวจสอบคอื'[กฎ]' (รหสัขอ้ผดิพลาด) 

ถา้มกีารตัง้คา่การตรวจสอบฟิลด์และไม่มกีารระบุขอ้ความทีก่ําหนดเอง: [ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดทีก่าํหนดเอง] 
(รหสัขอ้ผดิพลาด) 

รปูแบบการแสดงคาํแนะ

นําเครือ่งมอื 
ฟิลด์นี้จะแสดงขึน้กต็่อเมือ่บทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิก์ารจดัการฟิลด์ข ัน้สงูดว้ย 

เลอืก HTML หรอื Plain Text จากรายการดรอปดาวน์เพือ่เลอืกรปูแบบทีจ่ะใชแ้สดงคาํแนะนําเครือ่งมอืของคณุ 
คา่ดฟีอลต์สาํหรบัฟิลด์นี้คอื Plain Text  

เมือ่ใชค้าํแนะนําเครือ่งมอืในรปูแบบ HTML การแสดงผลจะมปีระสทิธภิาพดยีิง่ข ึน้ หากคณุหลกีเลีย่งการใช ้HTML 
แบบซบัซอ้น และลดจํานวนภาพทีป่รากฏในคาํแนะนําเครือ่งมอื การควบคมุแบบอนิเตอรแ์อคทฟี เชน่ ไฮเปอรล์งิค์ 
จะไมส่ามารถใชง้านได้ นอกจากนี้ ขอแนะนําใหคุ้ณเวน้ระยะหา่ง เมือ่ใชค้าํแนะนําเครือ่งมอืในรปูแบบ HTML 
เพือ่ทาํใหง้า่ยต่อการอ่านขอ้ความสาํหรบัคาํแนะนําเครือ่งมอืยิง่ข ึน้ เมือ่คณุใชแ้ทก็ HTML <DIV> 
แนะนําใหใ้ชเ้สน้ขอบเพือ่ใหแ้น่ใจวา่เนื้อหาในแทก็ <DIV> อยู่ในกลอ่งคาํแนะนําเครือ่งมอื ตวัอย่างเชน่: 

<div style="background-color:red;padding:3px 8px; 

border-radius:5px;"> 

ขอ้ความนี้เป็นคาํแนะนําเครือ่งมอืทีใ่ชก้ารเวน้ระยะหา่งและพืน้หลงัสแีดง 

</div> 

หมายเหตุ: สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัขอ้ควรพจิารณาทีใ่ชก้บัการใชโ้คด้ทีก่าํหนดเองใน Oracle CRM On Demand 
โปรดดูที ่ขอ้ควรพจิารณาสาํคญัสาํหรบัลกูคา้ในการใชร้หสัทีก่าํหนดเองใน Oracle CRM On Demand (โปรดดูที ่
"ขอ้ควรพจิารณาสาํคญัสาํหรบัลูกคา้ในการใชโ้คด้ทีก่าํหนดเองใน Oracle CRM On Demand" ในหน้า 197) 

ขอ้ความสาํหรบัคาํแนะนําเ

ครือ่งมอื 
ฟิลด์นี้จะแสดงขึน้กต็่อเมือ่บทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิก์ารจดัการฟิลด์ข ัน้สงูดว้ย 

ป้อนขอ้มลูเกีย่วกบัฟงัก์ชนัของฟิลด์ ขอ้มลูนี้จะแสดงเป็น คาํแนะนําเครือ่งมอื เมือ่ผูใ้ชเ้ลือ่นตวัชีไ้ปไวเ้หนอืฟิลด์ 
ฟิลด์ขอ้ความนี้มตีวัอกัษรสงูสดุ 1500 ตวั  

หมายเหตุ: ขอแนะนําใหค้ณุใชค้าํแนะนําเครือ่งมอืเพยีงเลก็น้อย 
และจดัการขอ้ความสาํหรบัคาํแนะนําเครือ่งมอืทีใ่หข้อ้มลูและมคีวามกระชบั 

11 คลกิ บนัทกึ 

ฟิลด์ใหมท่ีคุ่ณเพิม่จะปรากฏขึน้โดยอตัโนมตัเิป็นขอ้ความและวงเลบ็สน้ํีาเงนิในภาษาอืน่ๆ ทีเ่ปิดใชง้าน (โดยไมข่ ึน้อยู่กบัการตัง้คา่ของชอ่งทาํเครือ่งหมายทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล) 

12 หากตอ้งการป้อนคาํแปลทีเ่ทยีบเทา่กนัของชือ่ใหม ่ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดของการตรวจสอบฟิลด ์คาํอธบิาย หรอืขอ้ความสาํหรบัคาํแนะนําเครือ่งมอื ดว้ยตนเอง ใหท้าํดงันี้: 
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a จากรายการดรอปดาวน์ภาษาในการแปล เลอืกภาษาทีคุ่ณตอ้งการแปล 

b คลกิทีล่งิค ์แกไ้ข สาํหรบัฟิลด์ทีม่ชี ือ่ ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดของการตรวจสอบฟิลด ์คาํอธบิาย หรอืขอ้ความสาํหรบัคาํแนะนําเครือ่งมอื ทีค่ณุต้องการแปล 

c ป้อนคาํแปลในฟิลด์ชือ่ทีแ่สดง ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดของการตรวจสอบฟิลด ์คาํอธบิาย หรอืขอ้ความสาํหรบัคาํแนะนําเครือ่งมอื แลว้คลกิ บนัทกึ 

หากคุณแปลชือ่ฟิลด์ ชือ่ทีแ่ปลจะปรากฏเป็นขอ้ความสดีําในคอลมัน์ชือ่ทีแ่สดง 

d ทาํตามขัน้ตอน a ถงึ c ซํ้าสาํหรบัแต่ละภาษาทีค่ณุตอ้งการแปล 

e ในการทาํงานในเพจฟิลด์ ประเภทเรคคอรด์ ต่อหลงัจากทีค่ณุป้อนคาํแปลเสรจ็แลว้ ใหเ้ลอืกคา่ดฟีอลต์ของภาษาของบรษิทัของคณุในรายการดรอปดาวน์ ภาษา 

หมายเหตุ: เพือ่ใหฟิ้ลด์ทีก่าํหนดเองแสดงในการวเิคราะหเ์มือ่ภาษาของผูใ้ช ้Oracle CRM On Demand แตกต่างจากภาษาทีใ่ชใ้นการจดัทาํฟิลด์ทีก่าํหนดเอง 
ฟิลด์ทีก่าํหนดเองนัน้จะตอ้งไดร้บัการแปลเป็นภาษาทีส่มัพนัธ์กนั เชน่ ถา้ฟิลด์ทีก่าํหนดเองถูกสรา้งขึน้ในภาษาองักฤษ 
ผูใ้ชภ้าษาเยอรมนัจะมองเหน็ฟิลด์นี้ในการวเิคราะหก์ต็่อเมือ่ฟิลด์นี้ไดร้บัการแปลเป็นภาษาเยอรมนัเทา่นัน้ 

การเลอืกทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล จะแทนทีก่ารตัง้คา่ชือ่ทีแ่สดง และขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดของการตรวจสอบฟิลด ์ในภาษาอืน่ๆ ทัง้หมด  

13 หากคุณจดัทาํรายการสาํหรบัเลอืกหรอืรายการสาํหรบัเลอืกแบบหลายรายการ: 

a คลกิลงิคแ์กไ้ขรายการสาํหรบัเลอืก ของฟิลด์ทีก่าํหนดเอง 

b ในชอ่งคา่รายการสาํหรบัเลอืก ใหป้้อนคา่แต่ละคา่ในแต่ละแถวแยกกนั 

c บนัทกึเรคคอรด์ 

d (ไมจ่ําเป็น) หากบรษิทัของคุณใชก้ลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก ใหแ้มปค่ารายการสาํหรบัเลอืกกบักลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่
การแมปคา่รายการสาํหรบัเลอืกกบักลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก (ในหน้า 134) 

หมายเหตุ: ขณะนี้ คณุจะตอ้งแสดงฟิลด์ทีก่าํหนดเองทีเ่พิง่จดัทาํใหมเ่พือ่ใหฟิ้ลด์เหลา่นัน้ปรากฏบนฟอรม์ (ฟอรม์แกไ้ข รายละเอยีด และจดัทาํ) ฟิลด์เหลา่นี้จะไมป่รากฏขึน้เองตามคา่ดฟีอลต์ 
เมือ่ตอ้งการแสดงฟิลด์ทีก่าํหนดเอง ใหจ้ดัทาํโครงรา่งเพจใหมต่ามตอ้งการและตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่โครงรา่งเพจเหลา่นี้ถูกระบุใหก้บัแต่ละบทบาททีจ่ําเป็นตอ้งดูฟิลด์ 
 

เก่ียวกบัฟิลดข์้อมลูท่ีเก่ียวข้องท่ีกาํหนดเอง 
เมือ่ใชฟิ้ลด์ทีร่วม Oracle CRM On Demand จะใหค้ณุสามารถแสดงขอ้มลูบางอย่างจากเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งของประเภทเรคคอร์ดทีร่ะบุภายในเพจรายละเอยีด 
หรอืรายการขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของเรคคอรด์ในประเภทเรคคอรด์ทีส่อง ฟิลด์ทีร่วม คอืฟิลด์ในประเภทเรคคอรด์ทีใ่ชฟ้อรนีคยี์เพือ่อา้งองิฟิลด์ในประเภทเรคคอรด์อืน่ ตวัอย่างเชน่ ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 04 
สามารถเชือ่มโยงกบัประเภทเรคคอรด์ผูต้ดิต่อ และจํานวนของฟิลด์ทีร่วมในประเภทเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 04 
จะใหค้ณุสามารถแสดงขอ้มลูจากเรคคอรด์ผูต้ดิต่อในเพจรายละเอยีดสาํหรบัเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 04 คณุสามารถแสดงชือ่ นามสกลุ และทีอ่ยู่อเีมลข์องผูต้ดิต่อ รวมถงึฟิลด์อืน่ๆ 
จากเรคคอรด์ผูต้ดิต่อในเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 04 ทีเ่ชือ่มโยง เชน่เดยีวกนั คณุสามารถแสดงฟิลด์จากเรคคอรด์ผูต้ดิต่อในรายการของเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 04 
ทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ของประเภทเรคคอรด์อืน่ได ้

อย่างไรกต็าม คณุอาจตอ้งการแสดงคา่จากฟิลด์ในประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่มส่ามารถใชฟิ้ลด์ทีร่วมได้ ตวัอย่างเชน่ 
คณุอาจตอ้งการแสดงหมายเลขโทรศพัทข์องผูช้ว่ยของผูต้ดิต่อทีเ่กีย่วขอ้งในเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 04 
แต่ไมส่ามารถใชง้านฟิลด์ทีร่วมสาํหรบัฟิลด์หมายเลขโทรศพัทข์องผูช้ว่ยในประเภทเรคคอรด์การตดิต่อได ้
หรอืคณุอาจตอ้งการแสดงคา่จากฟิลด์ทีก่าํหนดเองในประเภทเรคคอรด์การตดิต่อในรายการของเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 04 ทีป่รากฏในเพจรายละเอยีดสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงอืน่ 
เชน่ ประเภทเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 05 สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเองและบางประเภทเรคคอรด์ 
คณุสามารถจดัทาํฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเองทีใ่หค้ณุสามารถแสดงขอ้มลูจากฟิลด์ทีไ่มส่ามารถใชฟิ้ลด์ทีร่วมได ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเอง โปรดดูที ่
การจดัทาํฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเอง (ในหน้า 112) 

หมายเหตุ: คณุสามารถจดัทาํฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเองสาํหรบัประเภทฟิลด์ทัง้หมดได ้ยกเวน้ฟิลด์เวบ็ลงิค์ ฟิลด์ทีต่่อกนั ฟิลด์ทีป่กปิดได ้และฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกแบบเลอืกไดห้ลายรายการ 
คณุไมส่ามารถใชฟิ้ลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเองไดใ้นการรายงานของ Oracle CRM On Demand เนื่องจากฟิลด์เหลา่นี้ไมไ่ดถู้กแมปไวใ้นการวเิคราะห์ 
แต่คณุจะตอ้งใชฟิ้ลด์ทีม่าเริม่แรก ซึง่มอียู่ในการวเิคราะห์ 
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เก่ียวกบัการอปัเดตค่าในฟิลดข้์อมลูท่ีเก่ียวข้องท่ีกาํหนดเอง 
ขอ้ความพจิารณาต่อไปนี้ใชใ้นการอปัเดตคา่ในฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเอง: 

 เมือ่คณุบนัทกึฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเองใหม่ Oracle CRM On Demand จะสง่คาํขอเพือ่เริม่ตน้ฟิลด์ใหม่นัน้โดยอตัโนมตั ิ
กระบวนการเริม่ตน้ดงักลา่วจะป็อปปเูลทฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเองนัน้ในเรคคอรด์ทีม่คีา่ของฟิลด์ทีส่มัพนัธ์กนัในเรคคอรด์ของประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง  

 หลงัจากทีม่กีารเริม่ตน้ฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเองในเรคคอรด์ ระบบจะอปัเดตคา่ในฟิลด์โดยอตัโนมตัทิกุครัง้ทีม่กีารอปัเดตคา่ในฟิลด์ทีส่มัพนัธ์กนัในเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ไมส่ามารถอปัเดตคา่ในฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเองโดยตรงผา่นชอ่งทางใดๆ 

ตวัอย่างการใช้ฟิลดข้์อมลูท่ีเก่ียวข้องท่ีกาํหนดเอง 
บรษิทัของคุณเป็นเจา้ของและจดัการศนูย์ประชมุ และจดัเตรยีมสิง่อํานวยความสะดวกในการประชมุแกบ่รษิทัอืน่ รฐับาล และอืน่ๆ 
คณุใชป้ระเภทเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเองเพือ่ตดิตามขอ้มลูเกีย่วกบักจิกรรม และใชป้ระเภทเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเองอืน่ในการตดิตามขอ้มลูเกีย่วกบัหอ้งทีใ่ชใ้นแต่ละกจิกรรม 
โดยแต่ละหอ้งจะใชใ้นหลายๆ กจิกรรม และแต่ละกจิกรรมสามารถใชห้อ้งไดเ้ป็นจํานวนมาก ดงันัน้ คณุจงึตอ้งมคีวามสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่ระหวา่งประเภทเรคคอรด์นัน้ 
ในการจดัทาํความสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายค่าใน Oracle CRM On Demand 
คณุตอ้งใชป้ระเภทเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเองทีส่ามเป็นตารางอนิเตอรเ์ซกชนัเพือ่ตดิตามขอ้มลูเกีย่วกบัการจองหอ้งหรอืเซสชนัแต่ละรายการ 
คณุสามารถจดัทาํความสมัพนัธ์แบบหนึง่คา่ต่อหลายคา่ระหวา่งหอ้งและเซสชนั และความสมัพนัธ์แบบหนึง่คา่ต่อหลายค่าระหวา่งกจิกรรมและเซสชนั 
ซึง่ใหผ้ลลพัธ์เป็นความสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่ระหวา่งหอ้งและกจิกรรม สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่ความสมัพนัธ์แบบหลายค่าต่อหลายคา่ระหวา่งออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง โปรดดูที ่
เกีย่วกบัความสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่สาํหรบัออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง (ในหน้า 222) 

ในประเภทเรคคอรด์หอ้ง คณุจะมฟิีลด์ทีก่าํหนดเองสองฟิลด ์ไดแ้ก ่ประเภทหอ้งและความจุของหอ้ง 
คณุตอ้งการแสดงขอ้มลูจากฟิลด์ประเภทหอ้งและความจุของหอ้งใหป้รากฏในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัเซสชนัในเพจรายละเอยีดกจิกรรมสาํหรบับทบาทผูใ้ชบ้างราย 
การตัง้คา่นี้ชว่ยใหผู้ใ้ชท้ีดู่เพจรายละเอยีดกจิกรรมสามารถเหน็ประเภทและความจุของหอ้งทีร่ะบุใหก้บักจิกรรมดงักลา่ว 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิตีัง้คา่ประเภทเรคคอรด์กจิกรรมและเซสชนัในตวัอย่างนี้ 

การตัง้ค่าประเภทเรคคอรด์กิจกรรมและเซสชนั 

1 ในเพจการปรบัแต่งแอปพลเิคชนัสาํหรบัประเภทเรคคอรด์เซสชนั ใหจ้ดัทาํฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเองสองฟิลด์เพือ่แสดงคา่จากฟิลด์ประเภทหอ้งและความจุของหอ้ง 
ซึง่อยู่ในประเภทเรคคอรด์หอ้ง 

คณุสามารถตัง้ชือ่ฟิลด์ใหมใ่นประเภทเรคคอรด์เซสชนั โดยใชช้ือ่เดยีวกบัฟิลด์ในประเภทเรคคอรด์หอ้ง หรอืคณุสามารถตัง้ชือ่ฟิลด์ดงักลา่วดว้ยชือ่อืน่กไ็ด ้
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทําฟิลด์ทีก่าํหนดเอง โปรดดูที ่การจดัทาํฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง (โปรดดูที ่"การจดัทาํฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเอง" ในหน้า 112) 

2 ดูเพจควิการเริม่ตน้ฟิลด์ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ยนืยนัวา่คําขอการเริม่ตน้สาํหรบัฟิลด์เสรจ็สมบูรณ์แลว้  

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัทาํฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเอง (ในหน้า 112) 

3 ในเพจการปรบัแต่งแอปพลเิคชนัสาํหรบัประเภทเรคคอรด์กจิกรรม ใหจ้ดัทาํหรอืแกไ้ขโครงรา่งขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งสาํหรบัประเภทเรคคอรด์เซสชนั 
และยา้ยฟิลด์ทีก่าํหนดเองทีค่ณุจดัทาํสาํหรบัประเภทเรคคอรด์เซสชนัจากสว่นฟิลด์ทีม่ไีปยงัสว่นฟิลดท์ีเ่ลอืกในวซิารด์โครงรา่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง  

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้คา่โครงรา่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง โปรดดูที ่การปรบัแต่งโครงรา่งรายการทีเ่กีย่วขอ้ง (ในหน้า 135) 

4 ในเพจการปรบัแต่งแอปพลเิคชนัสาํหรบัประเภทเรคคอรด์กจิกรรม ใหจ้ดัทาํหรอืแกไ้ขโครงรา่งสาํหรบัเพจรายละเอยีดกจิกรรม 
และระบุโครงรา่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีคุ่ณตัง้คา่ไวส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์เซสชนั  

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้คา่โครงรา่งเพจ โปรดดูที ่การปรบัแต่งโครงรา่งเพจแบบสแตตกิ (ในหน้า 139) และ การระบุโครงรา่งเพจแบบไดนามกิ (ในหน้า 179) 

5 ระบุเพจรายละเอยีดกจิกรรมทีคุ่ณตัง้คา่ไวส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์กจิกรรมใหก้บับทบาทผูใ้ชท้ีเ่กีย่วขอ้งแต่ละราย  

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้คา่บทบาท โปรดดูที ่การเพิม่บทบาท (ในหน้า 258) 
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6 หากยงัไมไ่ดร้ะบุบทบาทใหก้บัผูใ้ช ้ใหร้ะบุบทบาทใหก้บัผูใ้ชท้ีเ่หมาะสม  

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้คา่เรคคอรด์ผูใ้ช ้โปรดดูที ่การตัง้คา่ผูใ้ช ้(ในหน้า 227) 
 

การจดัทาํฟิลดข์้อมลูท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกาํหนดเอง 
ฟิลดข์อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเอง คอืฟิลด์ในประเภทเรคคอรด์ทีร่ะบุทีค่ณุสามารถใชเ้พือ่แสดงคา่จากฟิลด์ในประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง 
คณุสามารถเพิม่ฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเองทีคุ่ณจดัทาํในโครงรา่งเพจและโครงรา่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง คณุสามารถจดัทาํฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเองในประเภทเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 
สาํหรบัตวัอย่างวธิใีชฟิ้ลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเอง โปรดดูที ่เกีย่วกบัฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเอง (ในหน้า 110)  

ประเภทเรคคอรด์ต่อไปนี้สนบัสนุนฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเอง: 

 บญัช ี

 ผูต้ดิต่อของบรษิทั 

 กจิกรรม 

 แคมเปญ 

 ผูต้ดิต่อ 

 พอรต์โฟลโิอของผูต้ดิตอ่ 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 

 ผูต้ดิต่อของครวัเรอืน 

 ผูไ้ดร้บัเชญิ 

 ลดี 

 โอกาสทางการขาย 

 รายไดจ้ากผลติภณัฑ์ทีม่โีอกาสทางการขาย 

 คูค่า้ 

 คาํขอบรกิาร 

 การแกป้ญัหา 

 User 

สาํหรบัฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเอง คณุจะตัง้คา่ไดเ้ฉพาะฟิลด์ต่อไปนี้ในเพจแกไ้ขฟิลด์: ชือ่ทีแ่สดง ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง ประเภทฟิลด์ ประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง ขอ้ความสาํหรบัคาํแนะนําเครือ่งมอื 
และฟิลด์ทีเ่กีย่วขอ้ง ฟิลด์อืน่ๆ ทัง้หมดในเพจแกไ้ขฟิลด์จะกลายเป็นฟิลด์แบบอ่านอย่างเดยีวหลงัจากทีคุ่ณเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 

หมายเหตุ: หลงัจากทีคุ่ณบนัทกึฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเอง คณุจะไมส่ามารถอปัเดตฟิลด์ใดๆ ในเพจแกไ้ขฟิลด์สาํหรบัฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเองนัน้ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิจีดัทาํฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเอง 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน: 

 กาํหนดประเภทฟิลด์ของฟิลด์ในประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่มคีา่ทีคุ่ณตอ้งการจะแสดงในฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเองทีค่ณุกาํลงัจดัทาํ 

 หากตอ้งการดําเนนิการขัน้ตอนนี้ บทบาทของคณุตอ้งมสีทิธิ ์ปรบัแต่งแอปพลเิคชนั 
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การจดัทาํฟิลดข้์อมูลทีเ่กีย่วข้องทีก่าํหนดเอง 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการปรบัแต่งแอปพลเิคชนั ใหค้ลกิลงิคก์ารปรบัแต่งแอปพลเิคชนั 

3 ในสว่นการตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ ใหค้ลกิทีล่งิคส์ําหรบัประเภทเรคคอรด์ทีค่ณุตอ้งการตัง้คา่ฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเอง 

ตวัอย่างเชน่ หากคณุตอ้งการจดัทาํฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเองในประเภทเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 04 เพือ่แสดงคา่จากฟิลด์ในประเภทเรคคอรด์ผูต้ดิต่อ ใหค้ลกิ 
ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 04 

4 ในสว่นการจดัการฟิลด์ ใหค้ลกิการตัง้คา่ฟิลด์ ประเภทเรคคอรด์ 

5 ในเพจฟิลด์ ประเภทเรคคอรด์ ใหค้ลกิ ฟิลด์ใหม ่

6 ในเพจแกไ้ขฟิลด ์ประเภทเรคคอรด์ ใหด้ําเนนิการดงันี้: 

a ในฟิลด์ชือ่ทีแ่สดง ใหป้้อนชือ่ของฟิลด์ใหม ่

คณุอาจตอ้งการตัง้ชือ่ฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเองดว้ยชือ่เดยีวกบัฟิลด์ในประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง อย่างไรกต็าม คณุสามารถตัง้ชือ่ฟิลด์ดว้ยชือ่อืน่ได ้ 

b ในฟิลด์ประเภทฟิลด์ ใหเ้ลอืกประเภทของฟิลด์ทีคุ่ณตอ้งการจดัทาํ 

ตวัอย่างเชน่ หากคณุตอ้งการใหฟิ้ลด์ใหม่แสดงคา่ของฟิลด์ตวัเลขจากประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง ใหเ้ลอืก ตวัเลข 

หมายเหตุ: คณุสามารถจดัทาํฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเองสาํหรบัประเภทฟิลด์ทัง้หมดได ้ยกเวน้ฟิลด์เวบ็ลงิค์ ฟิลด์ทีต่่อกนั ฟิลด์ทีป่กปิดได ้
และฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกแบบเลอืกไดห้ลายรายการ 

c เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 

d ในฟิลด์ประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง ใหเ้ลอืกประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ตวัอย่างเชน่ หากคณุกาํลงัจดัทาํฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเองในประเภทเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 04 เพือ่แสดงคา่จากฟิลด์ในประเภทเรคคอรด์ผูต้ดิต่อ ใหเ้ลอืก 
ผูต้ดิต่อ  

หมายเหตุ: หลงัจากทีคุ่ณเลอืกทัง้ประเภทฟิลด์และประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ฟิลด์ทัง้หมดของประเภทฟิลด์ทีเ่ลอืกในประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งทีเ่ลอืกจะปรากฏใหเ้ลอืกในฟิลด์ทีช่ ือ่ ฟิลด์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

e ในฟิลด์ทีช่ ือ่ ฟิลด์ทีเ่กีย่วขอ้ง ใหเ้ลอืกชือ่ฟิลด์ทีม่ขีอ้มลูทีค่ณุตอ้งการใหฟิ้ลด์ทีก่าํหนดเองใหมแ่สดง 

f บนัทกึไฟลใ์หม่ 

7 (ไมจ่ําเป็น) ป้อนคาํแปลของชือ่ของฟิลด์ใหม ่ดงันี้: 

a ในเพจฟิลด์ ประเภทเรคคอรด์ จากรายการดรอปดาวน์ภาษาในการแปล ใหเ้ลอืกภาษาทีค่ณุตอ้งการแปล 

b คลกิทีล่งิค ์แกไ้ข สาํหรบัฟิลด์ทีค่ณุตอ้งการแปลชือ่ ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดของการตรวจสอบฟิลด์ คาํอธบิาย หรอืขอ้ความสาํหรบัคาํแนะนําเครือ่งมอื 

c ป้อนคาํแปลในฟิลด์ชือ่ทีแ่สดง และคลกิ บนัทกึ 

ชือ่ทีแ่ปลจะปรากฏเป็นขอ้ความสดีําในคอลมัน์ชือ่ทีแ่สดง 

d ทาํตามขัน้ตอน a ถงึ c ซํ้าสาํหรบัแต่ละภาษาทีค่ณุตอ้งการแปล 

e ในการทาํงานในเพจฟิลด์ ประเภทเรคคอรด์ ต่อหลงัจากทีค่ณุป้อนคาํแปลเสรจ็แลว้ ใหเ้ลอืกคา่ดฟีอลต์ของภาษาของบรษิทัของคณุในรายการดรอปดาวน์ ภาษา 
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เมือ่คณุบนัทกึฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเองใหม่ Oracle CRM On Demand จะสง่คาํขอเพือ่เริม่ตน้ฟิลด์ใหม่นัน้โดยอตัโนมตั ิ
กระบวนการเริม่ตน้ดงักลา่วจะป็อปปเูลทฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเองนัน้ในเรคคอรด์ทีม่คีา่ของฟิลด์ทีส่มัพนัธ์กนัในเรคคอรด์ของประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง 
คณุสามารถดูสถานะของคาํขอการเริม่ตน้จากเพจควิการเริม่ตน้ฟิลด์ทีเ่กีย่วขอ้ง ตามทีอ่ธบิายในขัน้ตอนต่อไปนี้ 

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand จะไมส่ง่อเีมลเ์พือ่ยนืยนัวา่กระบวนการเริม่ตน้เสรจ็สมบูรณ์แลว้ 

การดสูถานะของคาํขอการเริม่ต้น 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นเครือ่งมอืการจดัการขอ้มลู ใหค้ลกิ ควิการเริม่ตน้ฟิลด์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพจควิการเริม่ต้นฟิลด์ทีเ่กีย่วขอ้งจะปรากฏพรอ้มกบัขอ้มลูเกีย่วกบักระบวนการเริม่ตน้ 

คณุสามารถเพิม่ฟิลด์ใหมใ่นโครงรา่งเพจสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีคุ่ณจดัทาํฟิลด์ และในโครงรา่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของประเภทเรคคอรด์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์อืน่ ตวัอย่างเชน่ 
หากคุณจดัทาํฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเองในประเภทเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 04 ทีแ่สดงคา่จากฟิลด์ในประเภทเรคคอรด์ผูต้ดิต่อ 
คณุจะสามารถเพิม่ฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเองในโครงรา่งเพจสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 04 และในโครงรา่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีใ่ชแ้สดงเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 04 
ในเพจรายละเอยีดสาํหรบัประเภทเรคคอรด์อืน่ๆ เชน่ประเภทเรคคอรด์บรษิทั ประเภทเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง และอืน่ๆ 
สาํหรบัตวัอย่างการใชฟิ้ลดท์ีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเองในโครงรา่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง โปรดดูที ่เกีย่วกบัฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเอง (ในหน้า 110) 
 

การจดัการการตัง้ค่าใช้การคดัลอก 
ประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ใน Oracle CRM On Demand มฟีงักช์ัน่คดัลอก นัน่คอื ผูใ้ชส้ามารถคดัลอกเรคคอรด์ปจัจบุนัทีก่าํลงัใชไ้ด ้ 

หมายเหตุ: เมือ่คณุใชปุ้่มคดัลอกเรคคอรด์ จะคดัลอกเฉพาะเรคคอรด์พืน้ฐานแต่ไมค่ดัลอกเรคคอรด์ย่อยของรายการทีเ่กีย่วขอ้ง 

ขอ้จํากดัเหลา่นี้มผีลเมือ่ใชฟ้งักช์นั คดัลอก: 

 ไมส่ามารถคดัลอกเวบ็ลงิค์ ฟิลด์ทีต่่อกนั ฟิลด์ระบบ ฟิลด์ทีอ่ยู่ ฟิลด์ทีป่กปิดได ้ฟิลด์ทีค่าํนวณ และฟิลด์ขอ้มลูอา้งองิได ้ไมส่ามารถใชช้อ่งทาํเครือ่งหมาย ใชง้านคดัลอก สาํหรบัรายการเหลา่นี้ 

 ไมส่ามารถคดัลอกฟิลด์อ่านอย่างเดยีว ฟิลด์อ่านอย่างเดยีวเป็นฟิลด์ทีถู่กกาํหนดคา่เป็นอ่านอย่างเดยีวในการตัง้คา่ฟิลดห์รอืในโครงรา่งฟิลด์ 

 ไมส่ามารถคดัลอกฟิลด์ทีไ่มส่ามารถใชไ้ดบ้นโครงรา่งฟอรม์ของผูใ้ช ้

หวัขอ้นี้จะอธบิายถงึวธิกีารระบุฟิลด์ทีคุ่ณสามารถคดัลอกไดโ้ดยใชปุ้่มคดัลอกในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ใน Oracle CRM On Demand  

ในการระบุฟิลด์ทีส่ามารถคดัลอกได้โดยใช้ปุ่ มคดัลอก 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการปรบัแต่งแอปพลเิคชนั ใหค้ลกิลงิคก์ารปรบัแต่งแอปพลเิคชนั 

3 ในสว่นการตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ คลกิประเภทเรคคอรด์ทีค่ณุตอ้งการเปิดใชฟ้งักช์ัน่คดัลอก 

4 ในสว่นการจดัการฟิลด์ คลกิลงิคต์ัง้คา่สาํหรบัฟิลด์ประเภทเรคคอรด์  

รายการฟิลด์สาํหรบัฟิลด์ประเภทเรคคอรด์ทีร่ะบุจะปรากฏ  

5 คน้หาฟิลด์ทีคุ่ณตอ้งการแกไ้ข และคลกิทีล่งิคแ์กไ้ข  

หมายเหตุ: หากคุณตอ้งการคดัลอกการเชือ่มโยง คณุตอ้งเลอืกรายการสาํหรบัเลอืกของการเชือ่มโยง และไมเ่ลอืก ID การเชือ่มโยง 
ทกุฟิลด์ทีเ่ชือ่มโยงกบัการเชือ่มโยงนี้จะถูกคดัลอกโดยอตัโนมตัเิมือ่รายการสาํหรบัเลอืกของการเชือ่มโยงถูกตัง้คา่เป็นเปิดใชก้ารคดัลอก 



การปรบัแต่งแอปพลิเคชนั 
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6 เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายเปิดใชก้ารคดัลอก  

7 คลกิ บนัทกึ  

การเปลีย่นแปลงนี้จะเกดิขึน้ในครัง้ถดัไปทีผู่ใ้ชล้อ็กอนิเขา้ใน Oracle CRM On Demand  
 

การตัง้ค่าแทก็การใช้ฟิลดร์ว่มกนัท่ีกาํหนดเอง 
แทก็การใชร้่วมกนัสาํหรบัฟิลด์ทีก่าํหนดเองคอืตวัระบุทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ซึง่ไมใ่ชภ่าษา และถูกระบุใหก้บัฟิลด์ทีก่าํหนดเองทกุๆ ฟิลด์ แทก็เหลา่นี้ถูกใชโ้ดยพารามเิตอรฟิ์ลด์ทีก่าํหนดเองของบรกิารทางเวบ็ 
(ใชเ้มือ่สรา้งไฟล ์WSDL) และเวบ็ลงิค์ แทก็เหลา่นี้ทาํใหผู้ดู้แลระบบสามารถตัง้ชือ่การใชร้่วมกนัทีม่คีวามหมายใหก้บัฟิลด์ทีก่าํหนดเองแต่ละฟิลด์ได ้
ชือ่นี้จะใชโ้ดยสว่นประกอบการใชร้ว่มกนัเพือ่ใหส้ามารถเปลีย่นชือ่ป้ายกาํกบัไดโ้ดยไมม่ผีลต่อการใชร้ว่มกนัทีม่อียู่ ทัง้นี้แทก็การใชร้่วมกนัจะปรากฏอยู่ในคอลมัน์แทก็การใชร้่วมกนัของบรกิารทางเวบ็ 
v2.0 ในเพจฟิลด์ ประเภทเรคคอรด์ 

Expression Builder ใชแ้ทก็การใชร้ว่มกนั ดงันัน้แทก็เหลา่นี้จงึถูกใชเ้มือ่จดัทาํกฎเวริก์โฟลว์และฟิลด์ดว้ย โปรดดูขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบักฎเวริ์กโฟลว์ที ่การจดัทาํกฎเวริก์โฟลว์ (ในหน้า 
372) โปรดดูขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํและแกไ้ขฟิลด์ที ่การจดัทาํและการแกไ้ขฟิลด์ (ในหน้า 105) 

คาํเตือน:  หา้มเปลีย่นแทก็การใชร้ว่มกนัหลงัจากตัง้คา่แลว้ ถา้คณุเปลีย่นแทก็ คณุจะเสีย่งต่อการสญูเสยีเทคโนโลยใีดๆ ทีอ่า้งองิแทก็การใชร้ว่มกนันัน้ 

ในการตัง้ค่าแทก็การใช้ร่วมกนัสาํหรบัฟิลด์ทีก่าํหนดเอง 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการปรบัแต่งแอปพลเิคชนั ใหค้ลกิลงิคก์ารปรบัแต่งแอปพลเิคชนั 

3 ในสว่นการตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ ใหค้ลกิลงิคข์องประเภทเรคคอรด์ทีจ่ําเป็น 

4 ในสว่นการจดัการฟิลด์ ใหค้ลกิการตัง้คา่ฟิลด์ ประเภทเรคคอรด์  

5 ในเพจฟิลด์ ประเภทเรคคอรด์ ใหค้ลกิ จดัการป้ายฟิลด ์

6 ในเพจ จดัการป้ายฟิลด ์คลกิทีปุ่่ม ขัน้สงู 

7 อปัเดตแทก็การใชร้ว่มกนั 

หมายเหตุ: ฟิลด์ต่างๆ จะปรากฏขึน้บนเพจการตัง้คา่ขัน้สงู เมือ่มฟิีลด์ทีก่าํหนดเองสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ตัง้แต่หนึ่งฟิลด์ข ึน้ไปเทา่นัน้ 

คําแนะนํา:   สาํหรบัแทก็การใชร้่วมกนั ใชช้ือ่เชงิอธบิายอย่างสัน้ทีร่ะบุฟิลดท์ีก่าํหนดเองนี้ไดอ้ย่างงา่ยดาย แทก็นี้ถูกอา้งองิโดยบรกิารทางเวบ็ เวบ็ลงิค ์และเทคโนโลยกีารใชร้ว่มกนัอืน่ๆ (ไฟล์ 
WSDL สาํหรบับรกิารทางเวบ็ และพารามเิตอร ์URL สาํหรบัเวบ็ลงิค)์ 
 

การตัง้ค่าเวบ็ลิงค ์
เวบ็ลงิค์ คอืฟิลด์ทีก่าํหนดเองทีท่าํใหค้ณุสามารถวางไฮเปอรล์งิคไ์ปยงัเวบ็ไซต์ภายนอกได ้หรอืวางแอปพลเิคชนับนเวบ็ไวใ้นเรคคอรด์ใน Oracle CRM On Demand ได ้
คณุสามารถใชฟิ้ลด์ทีก่าํหนดเองของเวบ็ลงิคเ์พือ่ใหผู้ใ้ชส้ามารถนาวเิกตไปยงัเวบ็เพจอืน่ไดส้ะดวก รวมถงึเพจอืน่ใน Oracle CRM On Demand ดว้ย 
คณุสามารถจดัทาํฟิลด์ทีก่ําหนดเองของเวบ็ลงิคส์ําหรบัเรคคอรด์ประเภทใดกไ็ด ้ตวัอย่างเชน่ 
คณุอาจกาํหนดฟิลด์เวบ็ลงิคส์าํหรบัประเภทเรคคอรด์บรษิทัซึง่อปัเดตรายละเอยีดบรษิทัดว้ยคา่จากแอปพลเิคชนัอกีตวัหนึง่ เชน่เดยีวกบัฟิลด์ทีก่าํหนดเองอืน่ๆ 
คณุจะตอ้งเพิม่ฟิลด์เวบ็ลงิคล์งในโครงรา่งเพจเรคคอรด์ของคณุเพือ่ใหผู้ใ้ชม้องเหน็ได ้ 

คณุสามารถตัง้คา่เวบ็ลงิคใ์หเ้ปิดเวบ็ไซต์อืน่ไดอ้ย่างงา่ยดาย คณุสามารถตัง้คา่เวบ็ลงิคใ์หส้ง่ผา่นขอ้มลูบางอย่างจากเรคคอรด์ Oracle CRM On Demand เป็นพารามเิตอรใ์น URL 
ไดอ้กีดว้ย เชน่ คณุอาจจดัทาํฟิลด์เวบ็ลงิคใ์หส้ง่ผ่านขอ้มลูทีอ่ยู่จากเรคคอรด์บรษิทัไปยงัเวบ็ไซต์ซึง่มแีผนทีเ่ฉพาะทีอ่ยู่ จากนัน้ เมือ่ผูใ้ชค้ลกิเวบ็ลงิค์บนเรคคอรด์บรษิทั แผนทีท่ีต่ ัง้บรษิทัของคณุจะเปิดขึน้  
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คณุสามารถตัง้คา่เวบ็ลงิคเ์พือ่เปิดรายงานหรอืแผงควบคุมกไ็ด้ 

หมายเหตุ: สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัสถานทีท่ีส่ามารถดาํเนนิการรายงานและแผงควบคุมใน Oracle CRM On Demand ใหดู้ที ่เกีย่วกบัการดําเนินการรายงานและแผงควบคุมใน 
Oracle CRM On Demand (โปรดดูที ่"เกีย่วกบัการกาํหนดรายงานและแผงควบคมุใน Oracle CRM On Demand" ในหน้า 118) 

คณุสามารถตัง้คา่เวบ็ลงิคใ์หป้รากฏเฉพาะในสถานการณ์ทีก่าํหนดเทา่นัน้ ตวัอย่างเชน่ คณุสามารถกาํหนดเงือ่นไขซึง่จะตอ้งเป็นจรงิกอ่นทีเ่วบ็ลงิคจ์ะปรากฏ 
และคุณสามารถตัง้คา่ลงิคใ์หป้รากฏเฉพาะในเพจ รายละเอยีด เทา่นัน้ เพือ่ป้องกนัผูใ้ชจ้ากการคลกิลงิคจ์ากเพจ แกไ้ข 

หมายเหตุ: เนื้อหาในฟิลด์เวบ็ลงิคไ์มส่ามารถคดัลอกไปใชใ้นเรคคอรด์ใหม่ทีม่กีารแปลงลดีแลว้ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการตัง้คา่ฟิลด์เวบ็ลงิค์ คณุตอ้งคุน้เคยกบั Syntax ของ URL เป้าหมาย ในการตัง้ค่าเวบ็ลงิคใ์หเ้ปิดรายงานหรอืแผงควบคุม 
รายงานหรอืแผงควบคมุนัน้ตอ้งไดร้บัการจดัเกบ็ไวภ้ายใตโ้ฟลเดอรท์ีใ่ชร้ว่มกนั ในโฟลเดอรท์ีค่ณุมสีทิธิเ์ขา้ใช ้

การตัง้ค่าเวบ็ลิงค ์

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการปรบัแต่งแอปพลเิคชนั ใหค้ลกิลงิคก์ารปรบัแต่งแอปพลเิคชนั 

3 ในสว่นการตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ ใหค้ลกิลงิคข์องประเภทเรคคอรด์ทีจ่ําเป็น 

4 ในสว่นการจดัการฟิลด์ ใหค้ลกิการตัง้คา่ฟิลด์ ประเภทเรคคอรด์  

5 หากยงัไม่มฟิีลด์เวบ็ลงิค์ ใหจ้ดัทาํฟิลด์เวบ็ลงิคแ์บบกาํหนดเองตามทีอ่ธบิายไวใ้น การจดัทําและการแกไ้ขฟิลด์ (ในหน้า 105)   

6 บนเพจฟิลด์ ใหค้ลกิลงิคแ์กไ้ขเวบ็ลงิค ์ของฟิลดท์ีก่าํหนดเอง 

7 ในเพจแกไ้ขเวบ็ลงิค์ ใหป้้อนขอ้มลูคณุสมบตัติ่อไปนี้ เมือ่สามารถทาํได้:  

a ช่ือท่ีแสดงของฟิลด์ ฟิลด์นี้เป็นแบบอ่านอย่างเดยีว 

b ประเภท เลอืกอย่างใดอย่างหนึง่ดงัต่อไปนี้: 

 URL เลอืกคา่นี้หากคุณตอ้งการจดัทาํเวบ็ลงิค์ไปยงัเวบ็เพจอืน่ รวมถงึเพจอืน่ใน Oracle CRM On Demand 

 รายงาน เลอืกคา่นี้หากคุณตอ้งการจดัทาํเวบ็ลงิค์ไปยงัรายงาน 

 แผงควบคมุ เลอืกคา่นี้หากคณุตอ้งการจดัทาํเวบ็ลงิคไ์ปยงัแผงควบคุม 

c ฟิลดผ์ูใ้ช้และระบบ เมือ่คณุจดัทาํเวบ็ลงิค์ ฟิลดน์ี้จะแสดงขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูใ้ชแ้ละบรษิทัโดยอตัโนมตั ิ

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่ฟิลด์ผูใ้ชแ้ละระบบ (ในหน้า 121)  

d ฟิลด์ประเภทเรคคอรด์ เมือ่คณุจดัทาํเวบ็ลงิค์ ฟิลด์นี้จะแสดงขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเภทเรคคอร์ดโดยอตัโนมตั ิ

หมายเหตุ: ประเภทเรคคอรด์ หมายถงึประเภทเรคคอรด์ทีค่ณุตัง้คา่เวบ็ลงิคใ์ห ้ตวัอย่างเชน่ หากคณุกาํลงัแกไ้ขเวบ็ลงิคส์าํหรบัเรคคอรด์ผูต้ดิต่อ 
ฟิลด์นี้จะปรากฏเป็นรายการฟิลด์ผูต้ดิต่อ 

e ฟังกช์นั (เฉพาะประเภทเวบ็ลงิค ์URL เทา่นัน้) เลอืก EncodeURL จากรายการสาํหรบัเลอืก หาก URL สาํหรบั Oracle CRM On Demand 
ของคณุตอ้งมกีารเขา้รหสัเพิม่เตมิเพือ่ใหแ้สดงผลอย่างถูกตอ้ง 

f ทาํเครื่องหมายเพื่อแปล เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ หากคณุตอ้งการใหเ้วบ็ลงิคน์ี้ปรากฏในภาษาอืน่ๆ ทีเ่ปิดใชง้าน 

8 ในสว่นคุณสมบตั ิWindows ใหป้้อนคณุสมบตัติ่อไปนี้:  
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a สาํหรบัขอ้ความทีแ่สดง ใหป้้อนป้ายกาํกบั (ชือ่ทีแ่สดง) สาํหรบัไฮเปอรล์งิค ์ซึง่ผูใ้ชจ้ะเหน็ในโครงรา่ง 

ตวัอย่าง: คลกิทีน่ีส่าํหรบัแถบขอ้ความเลือ่นหุน้ (ขดีเสน้ใต)้ 

นอกจากนี้ คณุสามารถรวมพารามเิตอรท์ีข่ ึน้กบับรบิทไวใ้นฟิลด์ขอ้ความทีแ่สดง โดยการวางเคอรเ์ซอรใ์นฟิลด์ขอ้ความทีแ่สดง แลว้เลอืกรายการ ฟิลด์ผูใ้ชแ้ละระบบ หรอืฟิลด์ 
(ประเภทเรคคอรด์) การดําเนนิการนี้จะใสพ่ารามเิตอรฟิ์ลด์ลงในฟิลด์ขอ้ความทีแ่สดง (ระบุโดย %%%fieldname%%%) 
ซึง่จะถูกแทนทีด่ว้ยคา่ฟิลด์ตามเรคคอรด์ปจัจุบนั 

หมายเหตุ: หากขอ้ความทีแ่สดงยาวเกนิโครงรา่ง ขอ้ความจะถูกตดัทอน นอกจากนี้ ยงัมกีารเพิม่ขอ้มลูของตวัแปรในเวลาทีร่นัดว้ย 

b ใหเ้ลอืกวธิทีีคุ่ณตอ้งการให ้Oracle CRM On Demand ดําเนนิการ เมือ่ผูใ้ชค้ลกิไฮเปอรล์งิค์: 

 เปิดในวินโดวปั์จจุบนั เปิดเพจไฮเปอรล์งิคใ์นวนิโดวป์จัจุบนั โดยแทนทีเ่ซสชนั Oracle CRM On Demand ปจัจบุนั 

 เปิดในแท็บเวบ็ท่ีกาํหนดเอง เปิดเพจไฮเปอรล์งิคใ์นแทบ็เวบ็ทีก่าํหนดเอง เลอืกแทบ็เวบ็ทีต่อ้งการจากรายการแทบ็เวบ็เป้าหมายทีก่าํหนดเอง 

 เปิดในวินโดวใ์หม่ เปิดเพจไฮเปอรล์งิคใ์นวนิโดวใ์หม ่และปลอ่ยวนิโดว์ Oracle CRM On Demand ปจัจุบนัไวโ้ดยไมเ่ปลีย่นแปลง เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย 
รเีฟรชวนิโดวห์ลกั ถา้คณุตอ้งการรเีฟรชวนิโดวห์ลกั หลงัจากทีผู่ใ้ชปิ้ดวนิโดวใ์หมแ่ลว้ 

c สาํหรบัตวัเลอืกทีแ่สดง ใหเ้ลอืก เพจรายละเอยีด เพจแกไ้ข หรอืทัง้สองอย่าง ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัวา่คุณตอ้งการใหเ้วบ็ลงิคป์รากฏเฉพาะในเพจรายละเอยีดเทา่นัน้ เพจแกไ้ขเทา่นัน้ 
หรอืทัง้สองเพจ คณุสามารถเพิม่เวบ็ลงิคใ์นเพจรายการและในส่วนขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งได ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัการการเขา้ใชร้ายการและลาํดบัรายการ (ในหน้า 168) 
และ การปรบัแต่งโครงรา่งรายการทีเ่กีย่วขอ้ง (ในหน้า 135)  

9 ป้อนขอ้มลูลงในคณุสมบตัลิงิค์:   

a สาํหรบัเงือ่นไขลงิค์ทีใ่ชง้าน ใหป้้อนนพิจน์สาํหรบัเงือ่นไขซึง่ควบคมุการทาํงานของเวบ็ลงิคบ์นเพจรายละเอยีดและแกไ้ข คณุสามารถคลกิไอคอน fx ทีอ่ยู่ถดัจากฟิลด์เงือ่นไขลงิคท์ีใ่ชง้าน 
เพือ่เปิดวนิโดวโ์ปรแกรมสรา้งนพิจน์ ซึง่คณุสามารถป้อนนพิจน์ได ้สําหรบัขอ้มลูเกีย่วกบั Syntax ทีค่ณุสามารถใชส้าํหรบันพิจน์ โปรดดูที ่Expression Builder (ในหน้า 
716)  

ตวัอย่างเชน่ ถา้คณุป้อนนพิจน์ เชน่ [รายรบั] > 10000 เวบ็ลงิคจ์ะทาํงานเฉพาะเมือ่เป็นไปตามเงือ่นไข คา่รายรบัมากกวา่ 10000 เทา่นัน้  

ถา้คณุไมป้่อนนพิจน์แลว้ เวบ็ลงิคจ์ะทาํงานเสมอ ถา้คณุป้อนนพิจน์แต่ไมเ่ป้นไปตามเงือ่นไข เวบ็ลงิคจ์ะแสดงขึน้แต่ไม่ทาํงาน  

b สาํหรบัเงือ่นไขลงิค์ทีแ่สดง ใหป้้อนนพิจน์สาํหรบัเงือ่นไขทีค่วบคมุการแสดงของเวบ็ลงิคบ์นเพจ รายละเอยีด และเพจ แกไ้ข 

ตวัอย่างเชน่ ถา้คณุป้อนนพิจน์ เชน่ [รายรบั] > 10000 เวบ็ลงิคจ์ะแสดงขึน้เฉพาะเมือ่เป็นไปตามเงือ่นไข คา่รายรบัมากกวา่ 10000 เทา่นัน้  

ถา้คณุไมป้่อนนพิจน์แลว้ เวบ็ลงิคจ์ะแสดงขึน้เสมอ 

กรณตี่อไปนี้ใชไ้ดก้บันพิจน์ในฟิลด์ เงือ่นไขลงิค์ทีแ่สดง และฟิลด์ เงือ่นไขลงิคท์ีใ่ชง้าน  

 เพจใหม ่นพิจน์ทีม่องเหน็ไดแ้ละนพิจน์ทีใ่ชง้านจะไมไ่ดร้บัการประเมนิในเพจใหม่ นพิจน์เหลา่นี้จะไดร้บัการตัง้คา่เริม่ต้นใหม้คี่า จรงิ วธิเีดยีวทีจ่ะหยุดการทาํงานของลงิคค์อื 
การทาํใหน้พิจน์มคีา่เป็น เทจ็ อย่างชดัเจน 

 เพจแก้ไข นพิจน์ทีม่องเหน็ไดแ้ละนพิจน์ทีใ่ชง้านจะไดร้บัการตัง้คา่เริม่ตน้ใหม้คีา่ จรงิ อย่างไรกต็าม คณุสามารถใช ้โปรแกรมจดัทํานพิจน์ เพือ่เพิม่นพิจน์ใหมไ่ด ้

c (เฉพาะประเภทเวบ็ลงิค์รายงานและแผงควบคมุเทา่นัน้) ในฟิลด์พาธ คลกิไอคอนคน้หา (แวน่ขยาย) จากนัน้นาวเิกตไปยงัรายงานหรอืแผงควบคมุทีค่ณุตอ้งการในโฟลเดอรท์ีใ่ชร้่วมกนั 
จากนัน้คลกิ ตกลง ระบบจะป็อปปเูลทขอ้มลูในฟิลด์พาธโดยอตัโนมตัหิลงัจากทีคุ่ณเลอืกรายงานหรอืแผงควบคมุ 

d (เฉพาะประเภทเวบ็ลงิค์รายงานและแผงควบคมุเทา่นัน้) หากคุณตอ้งการระบุฟิลเตอรท์ีจ่ะนําไปใชก้บัรายงานในขณะรนัไทม ์ใหร้ะบุฟิลเตอรน์ัน้ในฟิลด์ พารามเิตอร์ 
สาํหรบัขอ้มลูรายละเอยีดเกีย่วกบัการระบุฟิลเตอร์ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการระบุฟิลเตอรส์าํหรบัรายงานและแผงควบคมุทีก่าํหนด 

e (เฉพาะประเภทเวบ็ลงิค ์URL เทา่นัน้) สาํหรบั Url ใหป้้อน URL ทีจ่ะเรยีกเมือ่ผูใ้ชค้ลกิไฮเปอรล์งิค์ เชน่ www.oracle.com 

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คณุสามารถรวมพารามเิตอรท์ีข่ ึน้กบับรบิทไวไ้ดโ้ดยการวางเคอรเ์ซอรใ์นฟิลด์ URL แลว้เลอืกรายการฟิลด์ผูใ้ชแ้ละระบบ หรอืฟิลด์ 
(ประเภทเรคคอรด์) การดําเนนิการนี้จะใสพ่ารามเิตอรฟิ์ลด์ลงใน URL (ระบุโดย %%%fieldname%%%) 
ซึง่จะถูกแทนทีโ่ดยคา่ฟิลด์ตามเรคคอรด์ปจัจุบนัเมือ่ผูใ้ชค้ลกิทีค่า่ 
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ถา้คณุไมไ่ดร้ะบุ URL ผูใ้ชจ้ะถูกนําไปยงั URL เปลา่เมือ่คลกิลงิค ์

แต่ละเบราเซอร์มคีวามยาว URL สงูสดุ หากคุณระบุ URL ทีเ่กนิความยาวสงูสดุนี้ ผูใ้ชอ้าจเหน็ลกัษณะทีก่าํหนดไมไ่ดใ้นเบราเซอรเ์มือ่ผูใ้ชค้ลกิเวบ็ลงิค์ 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ URL ทีคุ่ณระบุเป็น Uniform Resource Identifier (URI) ทีถู่กตอ้ง หากไมถู่กตอ้ง 
จะมขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดปรากฏขึน้แทนทีจ่ะเป็นลงิค์ 

หมายเหตุ: คณุสามารถใช ้URL เพือ่กาํหนดรายงานหรอืแผงควบคมุในเวบ็แอปเพลต็ทีก่ําหนดเอง แทบ็เวบ็ หรอืเวบ็ลงิคข์องประเภท URL ได ้อย่างไรกต็าม 
ฟงักช์นันี้ไมไ่ดร้บัการสนบัสนุนโดยสมบูรณ์ และ URL อาจไมท่าํงานหลงัจากการอปัเกรด 

f (เฉพาะประเภทเวบ็ลงิค ์URL เทา่นัน้) สาํหรบัเมธอดคาํขอ ใหเ้ลอืกเมธอดทีค่ณุตอ้งการใชเ้พือ่สง่คาํขอเวบ็ลงิคข์องคณุ:  

 GET คําขอแบบ GET จะสง่พารามเิตอรส์ตรงิการสบืคน้ (คูช่ ือ่และคา่) ในรปูแบบ URL คําขอ ซึง่เป็นคา่ดฟีอลต์ของเวบ็ลงิคท์ีม่อียู่ 

 POST คําขอแบบ POST จะสง่พารามเิตอรส์ตรงิการสบืคน้ (คูช่ ือ่และคา่) ในรปูแบบเนื้อหาขอ้ความ HTTP ซึง่เป็นคา่ดฟีอลต์ของเวบ็ลงิคใ์หม่ 

10 สาํหรบัฟิลด์ผูใ้ชแ้ละระบบ ใหเ้ลอืกตวัเลอืกจากรายการฟิลด์ผูใ้ชแ้ละระบบ เพือ่เพิม่ฟิลด์พารามเิตอรล์งในฟิลด์ URL, ฟิลด์ขอ้ความทีแ่สดง หรอืฟิลด์พารามเิตอร์ ณ 
ตําแหน่งปจัจุบนัของเคอรเ์ซอร์ 

ตวัอย่างเชน่ หากคณุเลอืก ID ผูใ้ชจ้ากรายการฟิลด์ผูใ้ชแ้ละระบบ พารามเิตอร ์%%%User id%%% จะถูกแทรกลงในฟิลด์ URL หรอืในฟิลด์ขอ้ความทีแ่สดง 
หรอืในฟิลด์พารามเิตอร์ ขึน้อยู่กบัตําแหน่งเคอรเ์ซอรข์องคณุ พารามเิตอร์ %%%User id%%% จะถูกแทนทีด่ว้ย ID ผูใ้ชข้องผูใ้ชท้ีล่อ็กอนิ ในขณะรนัไทม ์
อกีตวัอย่างหนึง่ ไดแ้ก ่หากคุณเลอืกชือ่โฮสต์จากรายการ %%%Hostname%%% จะถูกแทรกทีต่ําแหน่งเคอรเ์ซอร์ ในขณะรนัไทม์ 
พารามเิตอรน์ี้จะถูกแทนทีด่ว้ยชือ่โฮสต์ของเซริฟ์เวอรท์ี ่Oracle CRM On Demand กาํลงัรนัอยู ่ซึง่จะมปีระโยชน์สาํหรบัการตัง้คา่ทีม่ ีURL ไปยงั Oracle CRM 
On Demand เนื่องจากไมจ่ําเป็นตอ้งแกไ้ขชือ่โฮสต ์Oracle CRM On Demand 
ดว้ยตนเองอกีต่อไปเมือ่มกีารยา้ยจากสภาพแวดลอ้มหนึง่ไปยงัอกีสภาพแวดลอ้มหนึ่ง 

11 สาํหรบัฟิลด์ประเภทเรคคอรด์ ใหว้างเคอรเ์ซอรข์องคณุในฟิลด์ URL, ฟิลด์ขอ้ความทีแ่สดง หรอืฟิลด์พารามเิตอร ์ทีค่ณุตอ้งการเพิม่พารามเิตอร ์จากนัน้เลอืกฟิลด์ทีค่ณุตอ้งการรวมจากรายการ 

ตวัอย่างเชน่ หากคณุเลอืกฟิลด์ ID แถว พารามเิตอร ์%%%Row id%%% จะถูกแทรกลงในฟิลด์ URL หรอืฟิลด์ขอ้ความทีแ่สดง หรอืฟิลด์พารามเิตอร ์
ขึน้อยู่กบัตําแหน่งของเคอรเ์ซอรข์องคณุ พารามเิตอรน์ี้จะถูกแทนทีด่ว้ย ID แถวของเรคคอรด์ปจัจุบนั ในขณะรนัไทม์ 

หมายเหตุ: การจองพืน้ทีส่าํหรบัชือ่ของประเภทเรคคอรด์ จะแสดงดว้ยคาํวา่  ประเภทเรคคอรด์ แบบตวัอกัษรเอยีง ตวัอย่างเชน่ ประเภทเรคคอร์ด 
หมายถงึประเภทเรคคอรด์ทีค่ณุเพิม่ฟิลด์ทีก่าํหนดเองของเวบ็ลงิค ์เชน่ ถา้คณุกาํลงัแกไ้ขเวบ็ลงิคข์องเรคคอรด์ผูต้ดิต่อ ฟิลด์นี้จะปรากฏเป็นรายการฟิลด์ผูต้ดิต่อ 

12 คลกิ บนัทกึ 

13 เพิม่ฟิลด์เวบ็ลงิคล์งในโครงรา่งเพจ ประเภทเรคคอรด์ ตามทีอ่ธบิายไวใ้น การปรบัแต่งโครงรา่งเพจแบบสแตตกิ (ในหน้า 139) 
 

เก่ียวกบัการกาํหนดรายงานและแผงควบคมุใน Oracle CRM On Demand 
คณุสามารถกาํหนดรายงานจากแคตตาลอ็กการวเิคราะหใ์นทีต่ัง้ใดกไ็ดต้่อไปนี้: 

 เวบ็แอปเพลต็ทีก่าํหนดเองของประเภทรายงาน สาํหรบัเพจรายละเอยีดและโฮมเพจประเภทเรคคอร์ด โปรดดูที ่การจดัทาํเวบ็แอปเพลต็สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ (ในหน้า 149) และ 
การจดัทาํเวบ็แอปเพลต็รายงาน (ในหน้า 156) 

 เวบ็แอปเพลต็รว่มของประเภทรายงาน สาํหรบัโฮมเพจของฉันและแถบการดาํเนนิการ โปรดดูที ่การจดัทาํเวบ็แอปเพลต็รว่ม (ในหน้า 195) และ การจดัทาํเวบ็แอปเพลต็รายงาน (ในหน้า 
156) 

 แทบ็เวบ็ทีก่าํหนดเองของประเภทรายงาน โปรดดทูี ่การแสดงเวบ็เพจภายนอก รายงาน และแผงควบคมุในแทบ็ (ในหน้า 188) 

 เวบ็ลงิคท์ีก่าํหนดเองของประเภทรายงาน โปรดดูที ่การตัง้คา่เวบ็ลงิค์ (ในหน้า 115) 

 โฮมเพจของฉันและโฮมเพจประเภทเรคคอรด์ โดยใชค้ณุสมบตัริายงานทีก่าํหนดเองของโฮมเพจ โปรดดูที ่การใชง้านรายงานทีก่าํหนดเองในโฮมเพจของฉัน (โปรดดูที ่
"การใชง้านรายงานทีก่าํหนดเองใชง้านในโฮมเพจของฉัน" ในหน้า 204) และ การจดัทาํรายงานทีก่าํหนดเองของโฮมเพจ (ในหน้า 169) 

คณุสามารถกาํหนดแผงควบคุมจากแคตตาลอ็กการวเิคราะหใ์นทีต่ัง้ใดกไ็ดต้่อไปนี้: 
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 เวบ็แอปเพลต็ทีก่าํหนดเองของประเภทแผงควบคุม สาํหรบัเพจรายละเอยีดและโฮมเพจประเภทเรคคอรด์ โปรดดูที ่การจดัทาํเวบ็แอปเพลต็สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ (ในหน้า 149) และ 
การจดัทาํเวบ็แอปเพลต็แผงควบคมุ (ในหน้า 157) 

 เวบ็แอปเพลต็รว่มของประเภทแผงควบคมุ สาํหรบัโฮมเพจของฉันและแถบการดาํเนนิการ โปรดดทูี ่การจดัทาํเวบ็แอปเพลต็ร่วม (ในหน้า 195) และ การจดัทาํเวบ็แอปเพลต็แผงควบคมุ 
(ในหน้า 157) 

 แทบ็เวบ็ทีก่าํหนดเองของประเภทแผงควบคุม โปรดดูที ่การแสดงเวบ็เพจภายนอก รายงาน และแผงควบคุมในแทบ็ (ในหน้า 188) 

 เวบ็ลงิคท์ีก่าํหนดเองของประเภทแผงควบคมุ โปรดดูที ่การตัง้คา่เวบ็ลงิค์ (ในหน้า 115) 

ในการกาํหนดรายงานหรอืแผงควบคมุจากแคตตาลอ็กการวเิคราะห์ รายงานหรอืแผงควบคมุตอ้งไดร้บัการจดัเกบ็ไวภ้ายใตโ้ฟลเดอรท์ีใ่ชร้ว่มกนั 
และคุณตอ้งมสีทิธิเ์ขา้ใชโ้ฟลเดอรท์ีจ่ดัเกบ็รายงานหรอืแผงควบคุมดงักลา่ว 

หมายเหตุ: คณุสามารถใช ้URL เพือ่กาํหนดรายงานหรอืแผงควบคมุในเวบ็แอปเพลต็ทีก่ําหนดเอง แทบ็เวบ็ หรอืเวบ็ลงิคข์องประเภท URL ได ้อย่างไรกต็าม 
ฟงักช์นันี้ไมไ่ดร้บัการสนบัสนุนโดยสมบูรณ์ และ URL อาจไมท่าํงานหลงัจากการอปัเกรด 
 

เก่ียวกบัการระบุฟิลเตอรส์าํหรบัรายงานและแผงควบคมุท่ีกาํหนด 
คณุสามารถกาํหนดรายงานและแผงควบคมุในเวบ็แอปเพลต็และแทบ็เวบ็ทีก่าํหนดเอง และยงัสามารถตัง้คา่ฟิลด์เวบ็ลงิคเ์พือ่เปิดรายงานและแผงควบคมุไดอ้กีดว้ย 

เมือ่คณุจดัทาํเวบ็แอปเพลต็ แทบ็เวบ็ หรอืเวบ็ลงิคท์ีก่าํหนดเองของประเภทรายงานหรอืแผงควบคุม คณุสามารถระบุฟิลเตอร์ทีจ่ะนํามาใชใ้นขณะรนัไทมไ์ด้ สาํหรบัแผงควบคุม 
ฟิลเตอรท์ีค่ณุระบุจะนํามาใชก้บัรายงานทัง้หมดในแผงควบคมุ คณุสามารถระบุฟิลเตอรไ์ดส้งูสดุหกรายการสาํหรบัรายงานหรอืแผงควบคมุ 

หมายเหตุ: คอลมัน์ทีค่ณุระบุในฟิลเตอรต์อ้งมอียู่ในรายงานดว้ย และฟิลเตอรใ์นคอลมัน์ตอ้งไดร้บัการตัง้คา่เป็น "เป็นพรอมต์" มเิชน่นัน้ ฟิลเตอร์ทีค่ณุระบุในเวบ็แอปเพลต็ แทบ็เวบ็ 
หรอืเวบ็ลงิคจ์ะไมถู่กนําไปใชเ้มือ่รนัรายงาน 

พารามิเตอร ์P0 
ในพารามเิตอร์ P0 ทีช่ว่งเริม่ตน้ของสตรงิพารามเิตอร ์ใหร้ะบุจํานวนฟิลเตอรท์ีค่ณุตอ้งการตัง้คา่ คา่ทีถู่กตอ้งสาํหรบัพารามเิตอร์ P0 คอื 1 ถงึ 6 พารามเิตอร์ P0 
จะสามารถใชไ้ดเ้พยีงครัง้เดยีวในสตรงิพารามเิตอร ์

พารามิเตอรข์องฟิลเตอร ์
แต่ละฟิลเตอรใ์ชพ้ารามเิตอรส์ามรายการ: ตวัดําเนนิการ คอลมัน์ และคา่ และพารามเิตอรต์อ้งไดร้บัการระบุตามลาํดบัดงักลา่ว ใหค้ณุระบุฟิลเตอรแ์รกในพารามเิตอร์ P1-P3 
และฟิลเตอรล์าํดบัถดัมาเป็นชดุของพารามเิตอรส์ามรายการ ประกอบดว้ย P4-P6, P7-P9, P10-P12, P13-P15 และ P16-P18 คณุตอ้งใชเ้ครือ่งหมาย & 
เพือ่คัน่ระหวา่งพารามเิตอร์ แต่ละพารามเิตอรส์ามารถใชไ้ดเ้พยีงครัง้เดยีวในสตรงิพารามเิตอร ์

Syntax 
สาํหรบัฟิลเตอรเ์ดีย่ว Syntax มลีกัษณะดงัต่อไปนี้: 

P0=1&P1=ตวัดําเนนิการ&P2=คอลมัน์&P3=คา่ 

ในการระบุฟิลเตอรเ์พิม่เตมิ ใหค้ณุเพิม่พารามเิตอร ์P4-P6, P7-P9 และลาํดบัถดัไป และเพิม่คา่ของพารามเิตอร ์P0 ใหต้รงกบัจํานวนของฟิลเตอรท์ีคุ่ณเพิม่ ดงันัน้ สาํหรบัสองฟิลเตอร ์
Syntax มลีกัษณะดงัต่อไปนี้: 

P0=2&P1=ตวัดําเนนิการ&P2=คอลมัน์&P3=คา่&P4=ตวัดําเนนิการ&P5=คอลมัน์&P6=คา่ 

สว่นต่อไปนี้อธบิายเกีย่วกบัพารามเิตอรต์วัดําเนนิการ คอลมัน์ และคา่ ทีป่ระกอบกนัเป็นฟิลเตอร์ 
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ตวัดาํเนินการ 
ตวัดําเนนิการไดร้บัการระบุในพารามเิตอรร์ายการแรกจากสามพารามเิตอรส์าํหรบัฟิลเตอร ์ตารางต่อไปนี้แสดงรายการของตวัดําเนนิการทีคุ่ณสามารถใชไ้ด ้

ตวัดาํเนินการ คาํอธิบาย 

eq เทา่กบัหรอือยู่ใน 

neq ไมเ่ทา่กบัหรอืไมอ่ยู่ใน 

lt น้อยกวา่ 

gt มากกวา่ 

ge มากกวา่หรอืเทา่กบั 

le น้อยกวา่หรอืเทา่กบั 

bwith ขึน้ตน้ดว้ย 

ewith สิน้สดุดว้ย 

cany มคีา่อย่างน้อยหนึง่คา่ พารามเิตอรค์า่สามารถมคี่าไดห้ลายคา่ 
โดยแต่ละคา่ถูกคัน่ดว้ยเครือ่งหมายบวก (+) และคุณตอ้งระบุจํานวนของคา่ ตวัอย่างเชน่ 
ในการคน้หาพืน้ทีข่าย 1, 3 และ 5 (กลา่วคอื สามพืน้ที)่: 

&P1=cany&P2=Sales.Region&P3=3+1+3+5 

call มคีา่ทัง้หมด พารามเิตอร์คา่สามารถมคีา่ไดห้ลายคา่ โดยแต่ละคา่ถูกคัน่ดว้ยเครือ่งหมายบวก 
(+) และคุณตอ้งระบุจํานวนของคา่  

like เหมอืน พารามเิตอรค์า่ตอ้งมคีา่หนึง่คา่ และสตรงิของคา่ตอ้งสิน้สดุดว้ยไวด์การด์ % 
(เครือ่งหมายเปอรเ์ซน็ต์) ตวัอย่างเชน่ ในการคน้หาชือ่บรษิทัทีเ่หมอืนกบั Acme: 

&P1=like&P2=Account.Name&P3=Acme% 

top n รายการสงูสดุ ตวัอย่างเชน่ ในการคน้หารายไดจ้ากการขายสงูสดุ 6 รายการ: 

&P1=top&P2=Sales.Revenue&P3=6 

bottom n รายการตํ่าสดุ ตวัอย่างเชน่ ในการคน้หารายไดจ้ากการขายตํ่าสดุ 4 รายการ: 

&P1=bottom&P2=Sales.Revenue&P3=4 

bet ระหวา่ง พารามเิตอร์คา่ตอ้งมสีองคา่ ซึง่คัน่ดว้ยเครือ่งหมายบวก (+) 
และคุณตอ้งระบุจํานวนของคา่ ตวัอย่างเชน่ ในการฟิลเตอรพ์ืน้ทีข่ายระหว่าง 3 และ 7 ใหใ้ช:้ 

&P1=bet&P2=Sales.Region&P3=2+3+7 

null เป็นนลั พารามเิตอร์คา่ตอ้งเป็น 0 (ศนูย์) หรอืเวน้วา่ง 

nnull ไมเ่ป็นนลั พารามเิตอรค์า่ตอ้งไมเ่ป็น 0 (ศนูย)์ หรอืไมเ่วน้วา่ง 

คอลมัน์ 
คอลมัน์ทีต่อ้งการฟิลเตอรจ์ะถูกระบุในพารามเิตอรท์ีส่องจากทัง้หมดสามพารามเิตอรข์องฟิลเตอรห์นึง่ๆ เมือ่ทาํการระบุคอลมัน์ ใหค้าํนงึถงึประเดน็ต่อไปนี้: 
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 คณุตอ้งระบุชือ่ตารางและชือ่คอลมัน์ โดยคัน่ดว้ยจุด (.) ดงัทีแ่สดงในตวัอย่างต่อไปนี้ ทีฟิ่ลด์ชือ่จากตารางบรษิทัได้รบัการระบุ: 

Account.Name 

 หากชือ่ตารางหรอืชือ่คอลมัน์มกีารเวน้วรรค คณุต้องใสช่ือ่นัน้ในเครือ่งหมายอญัประกาศคู่ ดงัทีแ่สดงในตวัอย่างต่อไปนี้: 

"Activity Metrics"."# of Activities" 

 คณุตอ้งใชช้ือ่คอลมัน์ต้นฉบบั และหา้มใชช้ือ่ทีแ่สดง 

ค่า 
คา่ไดร้บัการระบุในพารามเิตอร์ทีส่ามจากทัง้หมดสามพารามเิตอรส์าํหรบัฟิลเตอร์ คณุสามารถระบุคา่ไดโ้ดยตรง หรอืคณุสามารถระบุฟิลด์เป็นพารามเิตอรไ์ด ้ดงัต่อไปนี้: 

 ในการรวมฟิลด์ผูใ้ชห้รอืระบบเขา้ในพารามเิตอรข์องฟิลเตอร ์ใหว้างเคอรเ์ซอรข์องคณุในฟิลด์ พารามเิตอร ์ทีต่ําแหน่งทีคุ่ณตอ้งการเพิม่พารามเิตอร์นัน้ 
จากนัน้เลอืกฟิลด์ทีคุ่ณตอ้งการรวมจากรายการฟิลด์ผูใ้ชแ้ละระบบ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัฟิลด์ผูใ้ชแ้ละระบบทีค่ณุสามารถใชใ้นพารามเิตอร์ โปรดดูที ่ฟิลด์ผูใ้ชแ้ละระบบ 

 (เฉพาะเวบ็แอปเพลต็สาํหรบัเพจรายละเอยีดของประเภทเรคคอรด์เทา่นัน้ และเวบ็ลงิค์) ในการรวมฟิลด์จากประเภทเรคคอรด์เขา้ในพารามเิตอรข์องฟิลเตอร ์ใหว้างเคอรเ์ซอรข์องคณุในฟิลด์ 
พารามเิตอร์ ทีต่ําแหน่งทีค่ณุตอ้งการเพิม่ฟิลด์นัน้ จากนัน้เลอืกฟิลด์นัน้จากรายการฟิลด์ของประเภทเรคคอรด์ โดยทีป่ระเภทเรคคอรด์เป็นชือ่ของประเภทเรคคอรด์ทีค่ณุกาํลงัจดัทาํแอปเพลต็ 

ตวัอย่างเชน่ หากคณุเลอืกฟิลด์ ID แถวจากรายการฟิลดป์ระเภทเรคคอรด์ พารามเิตอร์ %%%Row_Id%%% จะถูกแทรกลงไป พารามเิตอร ์%%%Row_Id%%% 
นี้จะถูกแทนทีด่ว้ย ID แถวของเรคคอรด์ปจัจุบนั ในขณะรนัไทม์ 

หมายเหตุ: URL สาํหรบัรายงานหรอืแผงควบคมุจะถูกสรา้งขึน้ในขณะรนัไทม์ ความยาวของ URL สาํหรบัรายงานหรอืแผงควบคมุจะแตกต่างกนัไป ขึน้อยู่กบัคา่ทีถู่กสง่ไปยงั URL 
สาํหรบัฟิลเตอรร์ายงานในขณะรนัไทม ์แต่ละเบราเซอรจ์ะมคีวามยาวของ URL สงูสดุ หาก URL สาํหรบัรายงานหรอืแผงควบคมุเกนิขดีจํากดัความยาวนี้ 
ผูใ้ชอ้าจเหน็ลกัษณะทีไ่มแ่น่นอนในเบราเซอรเ์มือ่ผูใ้ชพ้ยายามดูรายงานหรอืแผงควบคุมดงักลา่ว 
 

ฟิลดผ์ูใ้ช้และระบบ 
ตารางต่อไปนี้จะอธบิายฟิลด์ผูใ้ชแ้ละระบบต่างๆ ทีค่ณุสามารถใชเ้ป็นพารามเิตอรใ์นเวบ็ลงิค์ทีก่าํหนดเอง ฟิลด์ทีต่่อกนั เวบ็แอปเพลต็ทีก่าํหนดเอง และแทบ็เวบ็ทีก่าํหนดเอง  

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

แฟลกภาพเคลือ่นไหว กาํหนดวา่จะใหก้ารแสดงหมายเหตุในศูนย์ขอ้ความและเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์เป็นแบบภาพเคลือ่นไหวหรอืไม่ 

หน่วยธุรกจิ หน่วยธุรกจิของบรษิทั 

วนัเริม่ตน้สปัดาหข์องปฏทินิ วนัเริม่ตน้ของสปัดาหใ์นปฏทินิสาํหรบัผูใ้ชท้ีล่อ็กอนิ 

ฟิลเตอรว์นัทีเ่สรจ็ของ Comm ชว่งเวลาในระหวา่งทีโ่ฮมเพจการตดิต่อแสดงกจิกรรมทีเ่สรจ็สมบูรณ์ลา่สดุสาํหรบัผูใ้ช ้ตวัอย่างเชน่ เดอืนทีแ่ลว้ วนัสดุทา้ย และอืน่ๆ 

ฟิลเตอรว์นัทีอ่นิบอกซข์อง Comm ชว่งเวลาในระหวา่งทีอ่นิบอกซข์องโฮมเพจการตดิต่อแสดงกจิกรรมต่างๆ สาํหรบัผูใ้ชท้ีล่อ็กอนิ ตวัอย่างเชน่ เดอืนทีแ่ลว้ วนัสดุทา้ย 
และอืน่ๆ 

รหสัภาษาของบรษิทั รหสัตวัอกัษรสามตวัสาํหรบัภาษาของบรษิทัผูใ้ช ้รหสัสาํหรบัแต่ละภาษาจะแสดงรายการอยูใ่นภาคผนวกใน Oracle 
Migration Tool On Demand Guide  

ทีต่ัง้ของบรษิทั ทีต่ัง้ของบรษิทั  

ชือ่บรษิทั ชือ่บรษิทั  
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

มมุมองปฏทินิดฟีอลต ์ มมุมองปฏทินิสาํหรบัผูใ้ชท้ีล่อ็กอนิ ซึง่จะแสดงในแต่ละครัง้ทีค่ณุคลกิแทบ็ปฏทินิ 

ออบเจกต์การคน้หาดฟีอลต์ ประเภทเรคคอรด์ทีจ่ะปรากฏในรายการสาํหรบัเลอืกของการคน้หาในแถบการดําเนนิการเมือ่ผูใ้ชไ้ซน์อนิเขา้สู ่Oracle CRM 
On Demand 

ชือ่โฮสต์ ชือ่โฮสต์ของเซริฟ์เวอรท์ี ่Oracle CRM On Demand ทํางาน  

โหมด HUD กาํหนดวา่ผูใ้ชจ้ะเหน็ลงิคส์าํหรบัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งบนเพจรายละเอยีดทีด่า้นลา่งของวนิโดวเ์บราเซอรห์รอืไม ่

จํานวนคาํถามการรกัษาความปลอดภยั จํานวนคาํถามสาํหรบัการรกัษาความปลอดภยัทีต่อ้งการสาํหรบัองคก์รของผูใ้ชท้ีล่อ็กอนิ 

โหมดแสดงตวัอย่าง โหมดแสดงตวัอย่างเรคคอรด์ของผูใ้ชท้ีล่อ็กอนิ 

ID ฝา่ยหลกั ID ฝา่ยหลกัทีเ่ชือ่มโยงกบัผูใ้ชท้ีล่อ็กอนิ 

ชือ่ฝา่ยหลกั ชือ่ฝา่ยหลกัทีเ่ชือ่มโยงกบัผูใ้ชท้ีล่อ็กอนิ 

ชือ่กลุม่หลกั ชือ่กลุม่ทีผู่ใ้ชท้ีล่อ็กอนิไดร้บัการเพิม่เขา้ไป 

ID หน่วยงานหลกั ID หน่วยงานหลกัของผูใ้ชท้ีล่อ็กอนิ 

ID ตําแหน่งหลกั ID ตําแหน่งหลกัของผูใ้ชท้ีล่อ็กอนิ 

แฟลกพรอมต์ใหโ้ทร กาํหนดวา่จะมกีารพรอมต์ผูใ้ชด้ว้ยวนิโดวค์ลกิเพือ่หมนุหมายเลขเมือ่มกีารคลกิลงิคห์มายเลขโทรศพัทใ์นเพจรายละเอยีดหรอืรายการหรื

อไม ่

รปูแบบขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง รปูแบบของสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งบนเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ ตวัอย่างเชน่ รายการ แทบ็ 

ID วธิกีารขาย ID วธิกีารขายของผูใ้ชท้ีล่อ็กอนิ 

โทเคน็ SSO ขอ้มลูการตรวจสอบพสิจูน์ทีจ่ําเป็นในการเขา้ใชพ้อรท์ลัไซน์ออนครัง้เดยีว (SSO) ของบรษิทั  

ID ธมี ธมีทีใ่ชเ้มือ่ผูใ้ชไ้ซน์อนิเขา้สู่ Oracle CRM On Demand 

ชือ่ย่อผูใ้ช ้ ชือ่ย่อของผูใ้ชท้ีล่อ็กอนิ 

ประเภทการตรวจสอบพสิจูน์ผูใ้ช ้ ประเภทการตรวจสอบพสิจูน์เมือ่ผูใ้ชล้อ็กอนิเขา้สู ่Oracle CRM On Demand ตวัอย่างเชน่  ID 
ผูใ้ช/้รหสัผา่นเทา่นัน้ เฉพาะไซน์ออนครัง้เดยีว 

ประเทศของผูใ้ช ้ ชือ่ประเทศของผูใ้ชท้ีล่อ็กอนิ  

รหสัสกลุเงนิของผูใ้ช ้ รหสัตวัอกัษรสามตวัสาํหรบัสกลุเงนิของผูใ้ช ้ 

ชือ่ของผูใ้ช ้ ชือ่ของผูใ้ชท้ีล่อ็กอนิ  

ชือ่เตม็ของผูใ้ช ้ ชือ่เตม็ของผูใ้ชท้ีล่อ็กอนิ 

อเีมลข์องผูใ้ช ้ ทีอ่ยู่อเีมลข์องผูใ้ชท้ีล่อ็กอนิ  

ID ผูใ้ช ้ ID ไซน์อนิของผูใ้ชท้ีล่อ็กอนิ  

รหสัภาษาของผูใ้ช ้ รหสัตวัอกัษรสามตวัสาํหรบัภาษาของผูใ้ช ้รหสัสาํหรบัแตล่ะภาษาจะแสดงรายการอยู่ในภาคผนวกใน Oracle Migration 
Tool On Demand Guide 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

การลอ็กอนิครัง้ลา่สดุของผูใ้ช ้ เวลาลอ็กอนิครัง้ลา่สดุของผูใ้ชท้ีล่อ็กอนิ 

นามสกลุของผูใ้ช ้ นามสกลุของผูใ้ชท้ีล่อ็กอนิ  

รหสัโลแคลของผูใ้ช ้ รหสัตวัอกัษรสามตวัสาํหรบัโลแคลของผูใ้ช ้คณุสามารถดูวา่โลแคลใดทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนในฟิลด์โลแคลในเพจรายละเอยีดผูใ้ช ้
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่รหสัโลแคลของผูใ้ชท้ีส่นบัสนุนในตารางของ Oracle CRM On Demand ในหวัขอ้นี้ 

แฟลกรหสัผา่นผูใ้ช ้ กาํหนดวา่รหสัผา่นของผูใ้ชท้ีล่อ็กอนิเป็นรหสัชัว่คราวหรอืไม่ 

ID แถวผูใ้ช ้ ID แถวของผูใ้ชท้ีล่อ็กอนิ 

ID โซนเวลาของผูใ้ช ้ ID โซนเวลาของผูใ้ชท้ีล่อ็กอนิ 

แฟลกยนิดตีอ้นรบั ระบวุา่เพจยนิดตีอ้นรบัของ Oracle CRM On Demand จะปรากฏในแต่ละครัง้ทีผู่ใ้ชไ้ซน์อนิเขา้สู ่Oracle 
CRM On Demand หรอืไม ่

รหสัการดําเนนิการของ XSS ลกัษณะของการป้องกนัการโจมตแีบบแฝงสครปิต์ขา้มไซต์ (XSS) ทีใ่ชไ้ดส้าํหรบับรษิทัของผูใ้ชท้ีล่อ็กอนิ ตวัอย่างเชน่ ปิดกัน้ 
แกไ้ข และอืน่ๆ 

รหสัโลแคลของผูใ้ช้ท่ีสนับสนุนใน Oracle CRM On Demand 
ตารางต่อไปนี้แสดงรายการโลแคลและรหสัโลแคลของผูใ้ช ้

โลแคล รหสัโลแคลของผูใ้ช้ 

จนี - เขตปกครองพเิศษฮอ่งกง  ZHH  

จนี - สาธารณรฐัประชาชนจนี CHS 

จนี - สงิคโปร์ ZHI 

จนี - ไตห้วนั CHT 

เชก็ - สาธารณรฐัเชก็ CSY 

เดนมารก์ - เดนมารก์ DAN 

ดตัช ์- เบลเยยีม NLB 

ดตัช ์- เนเธอรแ์ลนด์ NLD 

องักฤษ - ออสเตรเลยี ENA 

องักฤษ - แคนาดา ENC 

องักฤษ - อนิเดยี ENN 

องักฤษ - ไอรแ์ลนด์ ENI 

องักฤษ - นวิซแีลนด์  ENZ 
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โลแคล รหสัโลแคลของผูใ้ช้ 

องักฤษ - ฟิลปิปินส์ ENP 

องักฤษ - แอฟรกิาใต ้ ENS 

องักฤษ - สหราชอาณาจกัร ENG 

องักฤษ - สหรฐัอเมรกิา ENU 

ฟินแลนด์ - ฟินแลนด์ FIN 

ฝรัง่เศส - เบลเยยีม FRB 

ฝรัง่เศส - แคนาดา FRC 

ฝรัง่เศส - ฝรัง่เศส FRA 

ฝรัง่เศส - ลกัเซมเบริก์ FRL 

ฝรัง่เศส - สวติเซอรแ์ลนด์ FRS 

เยอรมนั - ออสเตรยี DEA 

เยอรมนั - เยอรมนี  DEU 

เยอรมนั - ลกัเซมเบริก์ DEL 

เยอรมนั - สวติเซอรแ์ลนด์ DES 

กรกี - กรซี ELL 

ฮงัการ ี- ฮงัการ ี HUN 

อนิโดนเีซยี - อนิโดนเีซยี IND 

อติาล ี- อติาล ี ITA 

ญีปุ่่น - ญีปุ่่น JPN 

เกาหล ี- เกาหล ี KOR 

มาเลเซยี - มาเลเซยี MSL 

นอรเ์วย์ - บอ็กมลั  NOR 

โปแลนด์ - โปแลนด ์ PLK 

โปรตุเกส - บราซลิ PTB 

โปรตุเกส - โปรตุเกส PTG 

โรมาเนยี – โรมาเนยี ROU 

รสัเซยี - รสัเซยี RUS 

สโลวกั - สโลวาเกยี SVK 
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โลแคล รหสัโลแคลของผูใ้ช้ 

สเปน - ชลิ ี ESL 

สเปน - เมก็ซโิก ESM 

สเปน - สเปน ESN 

สวเีดน - สวเีดน SVE 

ไทย - ไทย THA 

ตุรก ี- ตุรก ี TRK 

 
 

เก่ียวกบัการใช้เวบ็ลิงคใ์นการจดัทาํสถานการณ์การใช้รว่มกนัใหม ่
การเพิม่ฟิลด์ทีก่าํหนดเองของเวบ็ลงิคใ์น Oracle CRM On Demand ชว่ยใหม้โีอกาสในการใชร้่วมกนัใหม่ๆ ไดม้าก 
คณุสามารถจดัทาํการใชร้ว่มกนัตามอนิเตอรเ์ฟซผูใ้ชก้บัระบบภายในองค์กรและระบบภายนอก ซึง่ช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถนาวเิกตไปยงัขอ้มลูไดโ้ดยตรงจาก Oracle CRM On Demand 

ตวัอย่างมดีงันี้: 

 จดัทาํลงิคไ์ปยงัเวบ็ไซต์การเงนิโดยใชส้ญัลกัษณ์ของหุน้บรษิทั ซึง่จะแสดงกราฟหุน้ของบรษิทั 

 จดัทาํลงิคไ์ปยงัระบบภายในทีใ่ชบ้รกิารทางเวบ็และจดัทาํมมุมองผสมของขอ้มลูจากทางแกป้ญัหาภายในและทางแกป้ญัหาระบบโฮสต์ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัปจัจบุนั 

หมายเหตุ: คณุสามารถใช ้URL เพือ่กาํหนดรายงานหรอืแผงควบคมุในเวบ็แอปเพลต็ทีก่ําหนดเอง แทบ็เวบ็ หรอืเวบ็ลงิคข์องประเภท URL ได ้อย่างไรกต็าม 
ฟงักช์นันี้ไมไ่ดร้บัการสนบัสนุนโดยสมบูรณ์ และ URL อาจไมท่าํงานหลงัจากการอปัเกรดสาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัสถานทีท่ีส่ามารถดําเนินการรายงานและแผงควบคมุใน Oracle CRM On 
Demand ใหดู้ที ่เกีย่วกบัการดําเนินการรายงานและแผงควบคมุใน Oracle CRM On Demand (โปรดดูที ่"เกีย่วกบัการกาํหนดรายงานและแผงควบคุมใน Oracle CRM 
On Demand" ในหน้า 118) 

สาํหรบัคาํแนะนําในแต่ละขัน้ตอนเกีย่วกบัวธิกีารจดัทาํเวบ็ลงิค์ โปรดดูที ่การตัง้คา่เวบ็ลงิค์ (ในหน้า 115) 
 

การตัง้ค่าฟิลดท่ี์ต่อกนั 
ฟิลด์ทีต่่อกนั เป็นฟิลด์ทีส่ามารถแสดงคา่จากหลายฟิลด์และสามารถแสดงขอ้ความเพิม่เตมิไดด้ว้ย คณุตัง้ค่าฟิลด์ทีต่่อกนัเมือ่คณุตอ้งการรวมคา่จากฟิลด์แต่ละฟิลด์จํานวนมาก 
และคุณตอ้งการแสดงขอ้มลูนี้ในเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์ เพจแกไ้ข สว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง และรายการ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์ทีต่อ่กนั โปรดดูที ่เกีย่วกบัฟิลด์ทีต่่อกนั 

ในการตัง้คา่ฟิลด์ทีต่่อกนัใน Oracle CRM On Demand ใหท้าํตามขัน้ตอนต่างๆ ในกระบวนการต่อไปนี้ใหค้รบถว้น สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัขอ้จํากดัในการใชฟิ้ลด์ทีต่่อกนั โปรดดูที ่
ขอ้จํากดัในการใชฟิ้ลด์ทีต่่อกนั (ในหน้า 127) 

การตัง้ค่าฟิลดที์ต่่อกนั 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการปรบัแต่งแอปพลเิคชนั ใหค้ลกิลงิคก์ารปรบัแต่งแอปพลเิคชนั 

3 ในสว่นการตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ ใหค้ลกิลงิคข์องประเภทเรคคอรด์ทีจ่ําเป็น 

4 ในสว่นการจดัการฟิลด์ ใหค้ลกิการตัง้คา่ฟิลด์ ประเภทเรคคอรด์  
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5 หากยงัไม่มฟิีลด์ทีต่่อกนั ใหจ้ดัทาํฟิลด์ทีต่่อกนั 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขฟิลด์ (ในหน้า 105)   

6 ในเพจฟิลด์ ใหค้ลกิลงิค์ แกไ้ขฟิลด์ ของฟิลด์ทีต่อ่กนั 

7 ในเพจแกไ้ขฟิลด ์ใหป้้อนขอ้มลูในฟิลด์ต่อไปนี้ตามความเหมาะสม:  

a ช่ือท่ีแสดงของฟิลด์ ฟิลด์นี้เป็นแบบอ่านอย่างเดยีว 

b ฟิลดผ์ูใ้ช้และระบบ เลอืกตวัเลอืกจากรายการฟิลด์ผูใ้ชแ้ละระบบเพือ่เพิม่ฟิลด์พารามเิตอรล์งในฟิลด์ขอ้ความทีแ่สดง ณ ตําแหน่งเคอรเ์ซอรป์จัจบุนั 

ตวัอย่างเชน่ หากคณุเลอืก ID ผูใ้ชจ้ากรายการ ระบบจะแทรก %%%ID ผูใ้ช%้%% ลงในฟิลด์ขอ้ความทีแ่สดง ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัตําแหน่งเคอรเ์ซอรข์องคณุ 
ในขณะทีร่นั พารามเิตอร์นี้จะถูกแทนทีด่ว้ย ID ผูใ้ชข้องผูใ้ชท้ีล่อ็กอนิ 

ส◌ําหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่ฟิลด์ผูใ้ชแ้ละระบบ (ในหน้า 121)  

c ฟิลด์ ประเภทเรคคอรด์ ใหว้างเคอรเ์ซอรไ์วใ้นฟิลด์ขอ้ความทีแ่สดงทีคุ่ณตอ้งการเพิม่ฟิลด์ จากนัน้เลอืกฟิลด์ทีค่ณุตอ้งการรวมไวจ้ากรายการ 

ตวัอย่างเชน่ หากคณุเลอืกฟิลด์ ID ระบบจะแทรก %%%ID แถว%%% ลงในฟิลด์ขอ้ความทีแ่สดง ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัตําแหน่งเคอรเ์ซอร์ของคณุ ในขณะทีร่นั 
พารามเิตอรน์ี้จะถูกแทนทีด่ว้ย ID แถวของเรคคอรด์ปจัจุบนั 

หมายเหตุ: ประเภทเรคคอรด์ หมายถงึประเภทเรคคอรด์ทีค่ณุตัง้คา่ฟิลด์ทีต่่อกนั ตวัอย่างเชน่ หากคณุกาํลงัแกไ้ขฟิลด์ทีต่่อกนัของเรคคอรด์ผูต้ดิต่อ 
ฟิลด์นี้จะปรากฏเป็นรายการฟิลด์ผูต้ดิต่อ 

d ทาํเครื่องหมายเพื่อแปล เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ หากคณุตอ้งการใหฟิ้ลด์ทีต่่อกนันี้ปรากฏในภาษาทีใ่ชง้านอืน่ๆ 

e ข้อความท่ีแสดง แสดงฟิลด์และขอ้ความเพิม่เตมิทีป่ระกอบขึน้เป็นฟิลด์ทีต่่อกนั ในฟิลด์ขอ้ความทีแ่สดง คณุสามารถระบุฟิลด์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ ฟิลด์ผูใ้ชแ้ละระบบ 
และขอ้ความเพิม่เตมิ 

ตวัอย่างเชน่ หากคณุตอ้งการตัง้คา่ฟิลด์ทีต่่อกนัทีอ่า้งองิกบัฟิลด์ตําแหน่งและอายุ คณุสามารถเลอืกตําแหน่งจากฟิลด์ ประเภทเรคคอรด์  พมิพข์อ้ความ “, อายุ” 
และเลอืกอายุจากฟิลด ์ประเภทเรคคอรด์  ขอ้ความต่อไปนี้จะปรากฏในฟิลด์ขอ้ความทีแ่สดง: 

%%%ตําแหน่ง%%%, อายุ %%%อาย%ุ%% 

ตวัอย่างเชน่ ขอ้มลูต่อไปนี้อาจปรากฏในฟิลด์ทีต่่อกนั: 

ผูจ้ดัการ, อาย ุ41 ปี 

คณุสามารถใชปุ้่ม Enter ในฟิลด์ขอ้ความทีแ่สดงเพือ่ระบุวา่ขอ้ความและฟิลด์ปรากฏในบรรทดัทีแ่ยกกนัในฟิลด์ทีต่่อกนั  

หมายเหตุ: หากขอ้ความทีแ่สดงยาวเกนิโครงรา่ง ขอ้ความจะถูกตดัทอน ฟิลด์ขอ้ความทีแ่สดงสามารถมตีวัอกัษรไดส้งูสดุ 250 ตวั 

8 คลกิ บนัทกึ 

9 เพิม่ฟิลด์ทีต่่อกนัในเพจรายละเอยีด 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การปรบัแต่งโครงรา่งเพจแบบสแตตกิ (ในหน้า 139) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบัฟิลด์ทีต่่อกนั 

 ขอ้จํากดัในการใชฟิ้ลด์ทีต่่อกนั (ในหน้า 127) 
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 การปรบัแต่งโครงรา่งเพจแบบสแตตกิ (ในหน้า 139) 
 

ข้อจาํกดัในการใช้ฟิลดท่ี์ต่อกนั 
ขอ้จํากดัต่อไปนี้จะมผีลเมือ่ใชฟิ้ลด์ทีต่่อกนั: 

 ฟิลด์ทีต่่อกนัจะสนบัสนุนประเภทฟิลด์ต่อไปนี้เทา่นัน้: 

 ทีอ่ยู่ 

 สกลุเงนิ 

 วนัที/่วนัทีแ่ละเวลา 

 จํานวนเตม็ 

 ตวัเลข 

 เปอรเ์ซน็ต์ 

 รายการสาํหรบัเลอืก  

 ขอ้ความ (ยาว) 

 ขอ้ความ (สัน้) 

หมายเหตุ: ฟิลด์ข ัน้ตอนการขายไมใ่ชฟิ่ลด์รายการสาํหรบัเลอืกทีเ่ป็นคา่จรงิ ฟิลดท์ีต่่อกนัจะไมไ่ด้รบัการสนบัสนุนในรายการสาํหรบัเลอืกประเภทนี้ 

 จํานวนรวมของเวบ็ลงิคแ์ละฟิลด์ทีต่่อกนัทีคุ่ณสามารถจดัทาํไดจ้ะแตกต่างไปตามประเภทเรคคอร์ด แต่สาํหรบัเรคคอรด์บางประเภท จํานวนรวมของเวบ็ลงิคแ์ละฟิลด์ทีต่่อกนัจะเทา่กบั 100 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์ใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที ่เกีย่วกบัฟิลด์ทีก่าํหนดเอง (ในหน้า 96)  

 ฟิลด์ทีต่่อกนัไมส่ามารถอปัเดตผา่นการดําเนินการของเวริก์โฟลวอ์ปัเดตคา่ และไมส่ามารถรวมไวใ้นกจิกรรมการใชร้่วมกนัได ้แต่คณุตอ้งใชฟิ้ลด์แต่ละฟิลด์ทีร่วมเขา้กนัเป็นฟิลด์ทีต่่อกนั 

 คณุไมส่ามารถอมิปอรต์หรอืเอก็ซป์อรต์ฟิลด์ทีต่่อกนัใน Oracle CRM On Demand อย่างไรกต็าม คณุสามารถอมิปอรต์และเอก็ซ์ปอรต์ฟิลด์แต่ละฟิลด์ทีร่วมเขา้เป็นฟิลด์ทีต่่อกนั 

 เมือ่ตัง้คา่ฟิลด์ทีต่่อกนัทีม่ฟิีลด์ทีอ่ยู่ ใหค้าํนงึถงึเงือ่นไขต่อไปนี้:  

 คณุสามารถเพิม่แต่ละฟิลด์จากหนึง่ทีอ่ยู่หรอืมากกวา่หนึง่ทีอ่ยู่ลงในฟิลด์ทีต่่อกนัได้  

 เฉพาะฟิลด์ทีอ่ยู่ทีค่ณุเพิม่ลงในฟิลด์ทีต่่อกนัเทา่นัน้ทีจ่ะปรากฏในฟิลด์ทีต่่อกนั อย่างไรกต็าม เมือ่ผูใ้ชอ้ปัเดตฟิลด์ทีต่่อกนัดงักลา่ว 
ผูใ้ชจ้ะสามารถแกไ้ขฟิลด์ทัง้หมดในเทมเพลตทีอ่ยู่ทีเ่กีย่วขอ้ง ไมใ่ชเ่ฉพาะฟิลด์ทีอ่ยู่ทีป่รากฏในฟิลด์ทีต่่อกนั ยกเวน้วา่ฟิลด์นัน้มาจากทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั 
หากฟิลด์ทีอ่ยู่ในฟิลด์ทีต่่อกนัมาจากทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัในเรคคอรด์บรษิทั ผูต้ดิต่อ ตวัแทนจําหน่าย หรอืคูค่า้ ผูใ้ชจ้ะไมส่ามารถแกไ้ขฟิลด์ดงักลา่วภายในทีอ่ยู่ได ้
แต่ผูใ้ชส้ามารถเลอืกทีอ่ยู่อืน่ได ้

 เมือ่ตัง้คา่ฟิลด์ทีต่่อกนัทีม่รีายการสาํหรบัเลอืกตามลาํดบัขัน้ ตอ้งเพิม่รายการสาํหรบัเลอืกทัง้หมดทีเ่ชือ่มโยงกบัรายการสาํหรบัเลอืกตามลาํดบัขัน้ลงในฟิลด์ทีต่่อกนั 
หากคุณไมเ่พิม่รายการสาํหรบัเลอืกทัง้หมด รายการเหลา่นัน้จะยงัคงเป็นแบบอ่านอย่างเดยีว และไมส่ามารถแกไ้ขได ้

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบัฟิลด์ทีต่่อกนั 

 การตัง้คา่ฟิลด์ทีต่่อกนั (ในหน้า 125) 

 การปรบัแต่งโครงรา่งเพจแบบสแตตกิ (ในหน้า 139) 
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การจดัการป้ายฟิลด ์
ในการใชค้าํศพัท์ทีพ่นักงานของคณุคุน้เคย คณุสามารถเปลีย่นชือ่ฟิลด์ได ้เชน่ คณุสามารถเปลีย่นป้ายฟิลด ์ชือ่บรษิทั (Account Name) เป็นชือ่บรษิทั (Company Name) 
นอกจากนี้ คณุยงัสามารถแทนทีป้่ายฟิลด์ของคณุดว้ยไอคอนไดด้ว้ย  

หมายเหตุ: ตอ้งใชเ้วลา 30-60 นาทเีพือ่รอใหช้ือ่ใหมข่องฟิลด์แสดงขึน้ในรายงานและการวเิคราะห ์

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนินการตามขัน้ตอนนี้ บทบาทของคุณตอ้งมสีทิธิป์รบัแต่งแอปพลเิคชนั คณุจะไมส่ามารถใชง้านประเภทการแสดงผลและเมนูไอคอนได ้
หากภาษาในการแปลแตกต่างจากภาษาผูใ้ชข้องคุณ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการแปลฟิลด์ โปรดด ูการจดัทาํและการแกไ้ขฟิลด์ (ในหน้า 105) 

ในการเปลีย่นชือ่ฟิลด์ 

1 ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ 

2 ในสว่นการปรบัแต่งแอปพลเิคชนั ใหค้ลกิลงิคก์ารปรบัแต่งแอปพลเิคชนั 

3 ในสว่นการตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ ใหค้ลกิทีล่งิค ์ประเภทเรคคอรด์ ทีต่อ้งการ 

4 ในสว่นการจดัการฟิลด์ ใหค้ลกิทีล่งิค์ การตัง้คา่ฟิลด ์ทีจ่ําเป็น 

5 ในเพจฟิลด์ ประเภทเรคคอรด์ ใหค้ลกิ จดัการป้ายฟิลด ์

6 ในการเปลีย่นชือ่ฟิลด์ ใหท้าํดงัต่อไปนี้:  

a ในเพจจดัการป้ายฟิลด ์ใหเ้ลอืก ขอ้ความเทา่นัน้ จากเมนูประเภทการแสดง  

b ป้อนชือ่ฟิลด์ใหมใ่นฟิลด์ ชือ่ทีแ่สดง  

7 ในการใชไ้อคอนแทนป้ายฟิลด์ ใหท้าํดงัต่อไปนี้: 

a ในเพจจดัการป้ายฟิลด ์ใหเ้ลอืก ไอคอนเทา่นัน้ จากเมนูประเภทการแสดง  

b (ไมจ่ําเป็น) ในการเลอืกไอคอนอืน่นอกจากไอคอนดฟีอลต ์ใหค้ลกิทีไ่อคอนคน้หา (แวน่ขยาย) แลว้จงึเลอืกไอคอน   

หมายเหตุ: หากคุณเลอืก ไมม่ ีจากเมนูประเภทการแสดง ชือ่ฟิลด์หรอืไอคอนจะไมแ่สดงในเพจรายละเอยีดของประเภทเรคคอรด์ 

8 (ไมจ่ําเป็น) ในการระบุวา่ชือ่ทีถู่กอปัเดตจําเป็นตอ้งแปลเป็นภาษาอืน่ทีใ่ชง้านในบรษิทัของคณุหรอืไม ่ใหเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล 

หมายเหตุ: หากคุณตอ้งการใหช้ือ่ทีอ่ปัเดตนี้ปรากฏในภาษาทีใ่ชง้านอืน่ๆ ใหเ้ลอืกชอ่ง ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล ในภาษาอืน่ๆ 
(หรอืเมือ่คณุเลอืกภาษาอืน่จากรายการดรอปดาวน์การแปลในเพจนี้) ชือ่ทีอ่ปัเดตจะปรากฏเป็นขอ้ความสน้ํีาเงนิในวงเลบ็จนกวา่คุณจะป้อนเวอรช์นัทีแ่ปลแลว้ดว้ยตนเอง 
ซึง่จะช่วยตดิตามคาํศพัท์ทีจ่ําเป็นตอ้งแปล 
หากคุณไมเ่ลอืก ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล ชือ่ทีแ่สดงกอ่นหน้านี้จะยงัคงอยู่และจะไมเ่ปลีย่นแปลงเมือ่คณุทาํการเปลีย่นแปลงทีน่ี่ 

เมือ่เลอืกชอ่ง ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดของการตรวจสอบฟิลด ์(จากเพจแกไ้ขฟิลด)์ จะถูกทาํเครือ่งหมายเพือ่แปลหากมขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดอยู ่
ฟิลด์ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดของการตรวจสอบฟิลด์จะปรากฏเฉพาะสาํหรบัผูใ้ชท้ีม่บีทบาททีม่สีทิธิก์ารจดัการฟิลด์ข ัน้สงูเทา่นัน้  

9 ในการป้อนชือ่ใหม่ทีแ่ปลแลว้ดว้ยตนเอง: 

a จากรายการดรอปดาวน์ภาษาในการแปล เลอืกภาษาทีคุ่ณตอ้งการแปล 

b ป้อนคาํแปลทีเ่ทยีบเทา่กนัในฟิลด์ชือ่ทีแ่สดง และคลกิ บนัทกึ 
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c คลกิทีล่งิคเ์พือ่กลบัไปทีเ่พจฟิลด์ทีค่ณุอปัเดตลา่สดุ และเลอืกภาษาอกีครัง้หากจําเป็น 

ชือ่ทีแ่ปลจะปรากฏเป็นขอ้ความสดีําในคอลมัน์ชือ่ทีแ่สดง 

10 คลกิ บนัทกึ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบัการจดัการฟิลด์ (ในหน้า 90) 

 การจดัทาํและการแกไ้ขฟิลด์ (ในหน้า 105) 
 

การใช้ฟิลดท่ี์กาํหนดเองท่ีจดัทาํดชันี 
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของ Oracle CRM On Demand คณุสามารถใชฟิ้ลด์ทีก่าํหนดเองทีป่รบัแต่งใหเ้หมาะสมสาํหรบัประเภทเรคคอรด์เฉพาะได ้ฟิลด์ทีป่รบัแต่งเหลา่นี้เรยีกวา่ 
ฟิลด์ทีก่าํหนดเองทีจ่ดัทาํดชันี โดยเป็นฟิลด์พเิศษทีป่รบัปรุงเวลาตอบสนองระหวา่งการคน้หาหรอืเมือ่เรยีงรายการบางอย่าง ฟิลด์ทีก่าํหนดเองทีจ่ดัทาํดชันถีูกตัง้คา่ล่วงหน้าในฐานขอ้มลู Oracle 
CRM On Demand คณุสามารถเปลีย่นป้ายในฟิลด์ทีก่าํหนดเองทีจ่ดัทาํดชันี้ได ้แต่คณุไมส่ามารถเปลีย่นแทก็การใชร้ว่มกนั  

หมายเหตุ: คณุสามารถเลอืกยา้ยขอ้มลูของคณุจากฟิลด์ทีก่าํหนดเองไปยงัฟิลด์ทีก่าํหนดเองทีจ่ดัทาํดชันเีพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของรายการสาํหรบัผูใ้ช ้ในการยา้ยขอ้มลูทีม่อียู่ไปยงัประเภทเรคคอรด์ทีใ่ชไ้ด ้
ใหใ้ชฟ้งักช์นัเอก็ซป์อรต์และอมิปอรต์ของ Oracle CRM On Demand หรอืบรกิารทางเวบ็ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเอก็ซ์ปอรต์และอมิปอรต์ขอ้มลู โปรดดูที ่
เครือ่งมอือมิปอรต์และเอก็ซป์อรต์ (ในหน้า 471) สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบับรกิารทางเวบ็ โปรดดูที ่การใชร้ว่มกนักบับรกิารทางเวบ็ (ในหน้า 668) 

ฟิลด์ทีก่าํหนดเองทีจ่ดัทาํดชันจีะมคีาํวา่ ทีจ่ดัทาํดชันี ตามหลงัเป็นคา่ดฟีอลต์ ประเภทเรคคอรด์ต่อไปนี้ไมส่นบัสนุนฟิลด์ทีก่าํหนดเองทีจ่ดัทาํดชัน:ี 

 การประเมนิ 

 สมดุบนัทกึ 

 ผูใ้ช ้

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการประเภทเรคคอรด์ทีส่นับสนุนฟิลด์ทีก่ําหนดเองทีจ่ดัทาํดชันี: 

 บรษิทั  

 ทมีของบรษิทั 

 กจิกรรม 

 ทีอ่ยู่ (สาํหรบับรษิทั ผูต้ดิต่อ ตวัแทนจําหน่าย และคู่คา้) 

หมายเหตุ: มขีอ้จํากดัในการปรบัแต่งรายการสาํหรบัเลอืกของเรคคอรด์ทีอ่ยู่ โปรดดูที ่ เกีย่วกบัการปรบัแต่งรายการสาํหรบัเลอืกในเรคคอรด์ทีอ่ยู่ 

 ผูต้ดิต่อของการนดัหมาย  

 การนดัหมาย งาน และการตดิตอ่  

 ผูใ้ชข้องการนดัหมาย  

 สนิทรพัย์ 

หมายเหตุ: ประเภทเรคคอรด์พอรต์โฟลโิอและสนิทรพัย์ใชฟิ้ลด์ IndexPicklist รว่มกนั เมือ่คณุเพิม่ แกไ้ข หรอืลบคา่ในประเภทเรคคอร์ดหนึง่ 
การดําเนนิการเดยีวกนัจะเกดิขึน้กบัอกีประเภทเรคคอรด์หนึ่งดว้ย 

 แคมเปญ 

 ผูร้บัแคมเปญ  
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 รายละเอยีดผลติภณัฑท์ีม่กีารตดิตอ่ 

 การตดิต่อทีใ่หส้นิคา้สง่เสรมิการขาย 

 ผูต้ดิต่อ  

 เวลาตดิต่อทีด่ที ีส่ดุ 

 ทมีของผูต้ดิต่อ  

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1-3 

 ตวัแทนจําหน่าย  

 กจิกรรม 

 เงนิทุน 

 คาํขอเงนิทนุ 

 ครวัเรอืน 

 ลดี 

 หมายเหตุ 

 โอกาสทางการขาย  

 บทบาทผูต้ดิต่อของโอกาสทางการขาย  

 รายไดจ้ากผลติภณัฑ์ทีม่โีอกาสทางการขาย 

 โปรแกรมคู่คา้ 

 พอรต์โฟลโิอ 

หมายเหตุ: ประเภทเรคคอรด์พอรต์โฟลโิอและสนิทรพัย์ใชฟิ้ลด์ IndexPicklist รว่มกนั เมือ่คณุเพิม่ แกไ้ข หรอืลบคา่ในประเภทเรคคอร์ดหนึง่ 
การดําเนนิการเดยีวกนัจะเกดิขึน้กบัอกีประเภทเรคคอรด์หนึ่งดว้ย 

 ชนดิผลติภณัฑ์ 

 คาํขอบรกิาร  

 ทางแกป้ญัหา  

 ผูต้ดิต่อของงาน  

 ผูใ้ชข้องงาน 

 ผูใ้ช ้ 

 ยานพาหนะ  

 ผูต้ดิต่อของยานพาหนะ  

 ประวตักิารขายยานพาหนะ 

 ประวตักิารบรกิารยานพาหนะ 

แต่ละประเภทเรคคอรด์ในตารางมฟิีลด์ทีก่าํหนดเองทีจ่ดัทาํดชันตี่อไปนี้:  

 ชอ่งทาํเครือ่งหมายทีจ่ดัทาํดชัน ี

 สกลุเงนิทีจ่ดัทาํดชัน ี 
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 วนัทีท่ ีจ่ดัทาํดชันี 

 เลขทีท่ ีจ่ดัทาํดชัน ี 

 รายการสาํหรบัเลอืกทีจ่ดัทาํดชันี 1  

 รายการสาํหรบัเลอืกทีจ่ดัทาํดชันี 2 

 รายการสาํหรบัเลอืกทีจ่ดัทาํดชันี 3  

 รายการสาํหรบัเลอืกทีจ่ดัทาํดชันี 4  

 รายการสาํหรบัเลอืกทีจ่ดัทาํดชันี 5 

 รายการสาํหรบัเลอืกทีจ่ดัทาํดชันี 6 

 ขอ้ความแบบยาวทีจ่ดัทาํดชันี 

 ขอ้ความแบบสัน้ทีจ่ดัทาํดชันี 1 

 ขอ้ความแบบสัน้ทีจ่ดัทาํดชันี 2 

ประเภทเรคคอรด์อืน่ๆ ทัง้หมดใน Oracle CRM On Demand มฟิีลด์ทีก่าํหนดเองทีจ่ดัทาํดชันดีงัต่อไปนี้:  

 เลขทีท่ ีจ่ดัทาํดชัน ี 

 วนัทีท่ ีจ่ดัทาํดชันี  

 ชอ่งทาํเครือ่งหมายทีจ่ดัทาํดชัน ี

 สกลุเงนิทีจ่ดัทาํดชัน ี 

 รายการสาํหรบัเลอืกทีจ่ดัทาํดชันี 1  

 รายการสาํหรบัเลอืกทีจ่ดัทาํดชันี 2 

 รายการสาํหรบัเลอืกทีจ่ดัทาํดชันี 3  

 รายการสาํหรบัเลอืกทีจ่ดัทาํดชันี 4  

 รายการสาํหรบัเลอืกทีจ่ดัทาํดชันี 5  

ข้อยกเว้น: สาํหรบัออบเจกต์ทีก่าํหนดเองทัง้หมด ฟิลด์บางฟิลด์จะใชว้ธิกีารตัง้ชือ่ทีแ่ตกต่างจากทีแ่สดงในตารางกอ่นหน้า: 

 รายการสาํหรบัเลอืกทีจ่ดัทาํดชันี 6 = ประเภท 

 ขอ้ความแบบสัน้ทีจ่ดัทาํดชันี 1 = การคน้หาด่วน 1 

 ขอ้ความแบบสัน้ทีจ่ดัทาํดชันี 2 = การคน้หาด่วน 2 

 ขอ้ความแบบยาวทีจ่ดัทาํดชันี = ชือ่ 

เกีย่วกบัการปรบัแต่งรายการสาํหรบัเลอืกในเรคคอรด์ทีอ่ยู ่
คณุสามารถใชก้ารปรบัแต่งรายการสาํหรบัเลอืกทัง้หมดสาํหรบัทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัระหวา่งบรษิทั ผูต้ดิต่อ ตวัแทนจําหน่าย และคู่คา้ร่วมกนัได้ (ตวัอย่างเชน่ รายการสาํหรบัเลอืกทีจ่ดัทาํดชันี, 
รายการสาํหรบัเลอืกทีก่าํหนดเอง 1, รายการสาํหรบัเลอืกทีก่าํหนดเอง 2 และอืน่ๆ) อย่างไรกต็าม คณุสามารถใชป้้ายทีก่าํหนดเองสาํหรบัรายการสาํหรบัเลอืกได้ ตวัอย่างเชน่ 
แมว้า่การกาํหนดรายการสาํหรบัเลอืกของรายการสาํหรบัเลอืกทีจ่ดัทาํดชันี 1 จะเหมอืนกบัทีอ่ยู่ของบรษิทัและทีอ่ยู่ของผูต้ดิต่อ คณุกส็ามารถเปลีย่นชือ่ฟิลด์ในเรคคอรด์หนึง่เป็น 
รายการสาํหรบัเลอืกของฉัน A และเปลีย่นชือ่ฟิลด์ในเรคคอรด์อืน่เป็น รายการสาํหรบัเลอืกของฉัน 1 ได ้สาํหรบัรายการสาํหรบัเลอืกทีจ่ดัทาํดชัน ี
ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถเลอืกรายการสาํหรบัเลอืกทีจ่ะปรบัแต่งและใชง้านได ้อย่างไรกต็าม ผูดู้แลระบบของบรษิทัไมม่สีทิธิค์วบคมุรายการสาํหรบัเลอืกทีก่าํหนดเอง 
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การใช้ฟิลดที์ก่าํหนดเองทีจ่ดัทาํดชันี 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการปรบัแต่งแอปพลเิคชนั ใหค้ลกิลงิคก์ารปรบัแต่งแอปพลเิคชนั 

3 ในสว่นการตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ ใหค้ลกิลงิคข์องประเภทเรคคอรด์ทีจ่ําเป็น 

4 ในสว่นการจดัการฟิลด์ ใหค้ลกิการตัง้คา่ฟิลด์ ประเภทเรคคอรด์  

5 ในเพจฟิลด์ ประเภทเรคคอรด์ ใหค้ลกิ จดัการป้ายฟิลด ์แลว้เปลีย่นชือ่ฟิลด์ทีก่าํหนดเองทีจ่ดัทาํดชันตีามความเหมาะสมสาํหรบับรษิทัของคุณ โปรดดูที ่การจดัการป้ายฟิลด ์(ในหน้า 128) 
 

การกลบัรายการการตัง้ค่าเป็นค่าดีฟอลต ์
คณุสามารถกลบัรายการชือ่ฟิลด์ทีเ่ปลีย่นชือ่ทัง้หมดเป็นชือ่เดมิได ้(ตวัเลอืกดฟีอลต์จะไมส่ง่ผลกระทบกบัฟิลด์กาํหนดเองหรอืคา่รายการสาํหรบัเลอืกทีคุ่ณเพิม่ คา่เหลา่นี้จะไมก่ลบัรายการเป็นคา่ดฟีอลต์) 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิการตามขัน้ตอนนี้ บทบาทของคุณตอ้งมสีทิธิป์รบัแต่งแอปพลเิคชนั 

ในการกลบัรายการการตัง้ค่าเป็นค่าดีฟอลต์ 

1 ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ 

2 ในสว่นการปรบัแต่งแอปพลเิคชนั ใหค้ลกิลงิคก์ารปรบัแต่งแอปพลเิคชนั 

3 ในสว่นการตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ ใหค้ลกิทีล่งิค ์ประเภทเรคคอรด์ ทีต่อ้งการ 

4 ในสว่นการจดัการฟิลด์ ใหค้ลกิทีล่งิค์ การตัง้คา่ฟิลด ์ทีจ่ําเป็น 

5 ในเพจฟิลด์ ประเภทเรคคอรด์ ใหค้ลกิทีปุ่่ม จดัการป้ายฟิลด ์

6 คลกิปุ่ม คา่ดฟีอลต์ 
 

การเปล่ียนค่ารายการสาํหรบัเลือก 
ฟิลด์บางฟิลด์มรีายการดรอปดาวน์ของคา่ทีก่าํหนดลว่งหน้าทีผู่ใ้ชต้อ้งเลอืกใหไ้วส้าํหรบัผูใ้ชแ้ลว้ รายการคา่นี้เรยีกวา่ รายการสาํหรบัเลอืก เชน่ 
คา่ในรายการสาํหรบัเลอืกในฟิลด์พืน้ทีส่าํหรบัคาํขอบรกิารอาจมผีลติภณัฑ์ การตดิตัง้ การซอ่มบํารุง และการฝึกอบรม 

คณุสามารถเพิม่ แกไ้ข และเรยีงลาํดบัคา่ในรายการสาํหรบัเลอืกใหฟิ้ลด์ไดใ้หม่ รายการสาํหรบัเลอืกจะตอ้งมอีย่างน้อยหนึง่คา่ แต่จํานวนสงูสดุของคา่ (ใชง้านอยู่หรอืเลกิใช)้ ในรายการสาํหรบัเลอืกคอื 
1000  เลขทีล่าํดบัของรายการในรายการสาํหรบัเลอืกใหมจ่ะถูกป็อปปเูลทโดยอตัโนมตั ิแต่คณุสามารถเปลีย่นเลขทีล่าํดบัในขณะทีค่ณุแกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืกได ้ 

ระบบไมอ่นุญาตใหค้ณุเปลีย่นคา่รายการสาํหรบัเลอืกทีใ่ชส้าํหรบัวดัการประมาณการและรายงาน อย่างไรกต็าม ระบบไมอ่นุญาตใหคุ้ณเปลีย่นคา่รายการสาํหรบัเลอืกอืน่ๆ 
ทีใ่ชเ้ป็นฐานของรายการมาตรฐานทีป่รากฏในพืน้ทีอ่ ืน่ๆ ของแอปพลเิคชนั สาํหรบัรายการมาตรฐานดงักลา่ว 
แอปพลเิคชนัจะรวมเรคคอรด์ทีต่รงตามเกณฑโ์ดยไมค่าํนึงถงึคา่รายการสาํหรบัเลอืกทีคุ่ณเปลีย่นชือ่ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่เกีย่วกบัฟิลด์ รายการสาํหรบัเลอืก และการวดั (ในหน้า 219) 

หลงัจากทีคุ่ณจดัทาํรายการสาํหรบัเลอืกใหมแ่ลว้ คา่เริม่แรกทีช่ ือ่ <ไมม่คีา่> จะปรากฏโดยอตัโนมตัใินรายการสาํหรบัเลอืก คา่นี้ใชเ้พือ่สือ่สารกบัผูใ้ชว้า่ ยงัไมม่คีา่ใดๆ ในรายการสาํหรบัเลอืก 
ในกรณทีีม่กีารเพิม่ฟิลด์ในโครงรา่งเพจกอ่นทีจ่ะมกีารเพิม่คา่จรงิในรายการ ตวัเลอืกคา่ดฟีอลต์ <ไมม่คีา่> จะหายไปจากรายการสาํหรบัเลอืกทนัททีีม่กีารเพิม่คา่ทีก่าํหนดเองในรายการสาํหรบัเลอืก  

คาํเตือน: หา้มใชค้า่ดฟีอลต์ <ไมม่คีา่> เป็นสว่นหนึ่งของรายการสาํหรบัเลอืกใหมใ่ดๆ หรอืรายการสาํหรบัเลอืกตามลาํดบัขัน้ การใชค้า่ในลกัษณะนี้อาจทําใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดภายใน Oracle 
CRM On Demand หากคุณตอ้งการดําเนนิการต่อเพือ่ใหต้วัเลอืก <ไมม่คีา่> สามารถใชไ้ดใ้นรายการสาํหรบัเลอืก คณุตอ้งเพิม่เป็นค่าทีก่าํหนดเอง 
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เพือ่เป็นแนวทางปฏบิตัทิีด่ที ีส่ดุ อย่าเปลีย่นชือ่หรอืนําคา่รายการสาํหรบัเลอืกทีม่อียู่กลบัมาใชใ้หม่ แต่ใหเ้ลกิใชค้า่รายการสาํหรบัเลอืกเกา่ จดัทาํคา่รายการสาํหรบัเลอืกใหม่ 
และอมิปอรต์หรอือปัเดตเป็นกลุม่ (หรอืใชบ้รกิารทางเวบ็) เพือ่เปลีย่นคา่เรคคอรด์ทัง้หมดเป็นคา่รายการสาํหรบัเลอืกใหม่ หากคุณเปลีย่นคา่ในรายการสาํหรบัเลอืก 
คณุตอ้งตรวจสอบวา่คา่อปัเดตและเปลีย่นแลว้สาํหรบัแต่ละเรคคอรด์เนื่องจากจะไม่มกีารนําไปใชโ้ดยอตัโนมตัโิดย Oracle CRM On Demand 

หมายเหตุ: ใน Oracle CRM On Demand (แอปพลเิคชนัมาตรฐาน) ลาํดบัความสาํคญัของงานถูกระบุอยู่ในรายการงานดว้ยลูกศร โดยลกูศรขึน้หมายถงึ 1-ลาํดบัความสาํคญัสงู 
ไมม่ลีกูศรหมายถงึ 2-ลาํดบัความสาํคญัปานกลาง และลกูศรลงหมายถงึ 3-ลาํดบัความสาํคญัตํ่า หากคณุเปลีย่นคา่ในการแสดงผลของฟิลด์ลาํดบัความสาํคญัในประเภทเรคคอรด์กจิกรรมจากคา่ดฟีอลต ์
(ตวัอย่างเชน่ จากคา่ดฟีอลต์ 1-สงู เป็นคา่ สงูสดุ) Oracle CRM On Demand จะไมแ่สดงลกูศรในฟิลด์ลาํดบัความสาํคญัของรายการงาน เวน้แต่คณุจะใชร้ปูแบบต่อไปนี้: 1-ป้าย, 
2-ป้าย หรอื 3-ป้าย โดย ป้ายเป็นชือ่ทีค่ณุกาํหนดใหก้บัลาํดบัความสาํคญัของงาน ในกรณเีช่นนี้ Oracle CRM On Demand จะแสดงลกูศรขึน้สาํหรบั 1-ป้าย ไมม่ลีูกศรสาํหรบั 
2-ป้าย ลกูศรลงสาํหรบั 3-ป้าย และไม่มลีกูศรสาํหรบัคา่ทีแ่สดงใดๆ ตวัอย่างเชน่ Oracle CRM On Demand จะแสดงลกูศรขึ้นสาํหรบัค่า 1-สงูทีส่ดุของฉัน 
แต่จะไมแ่สดงลกูศรสาํหรบัคา่ สงูทีส่ดุของฉัน Oracle CRM On Demand จะไมแ่สดงลกูศรสาํหรบัคา่ทีก่าํหนดเองใดๆ ทีค่ณุเพิม่ในรายการสาํหรบัเลอืกของฟิลด์ลาํดบัความสาํคญั  

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนินการขัน้ตอนนี้ บทบาทของคณุตอ้งมสีทิธิป์รบัแต่งแอปพลเิคชนั นอกจากนี้ ในการเพิม่หรอืเปลีย่นแปลงคา่ต่างๆ 
ในรายการสาํหรบัเลอืกสถานะสาํหรบัประเภทเรคคอรด์กจิกรรม บทบาทของคณุตอ้งมสีทิธิป์รบัแต่งแอปพลเิคชนั - แกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืก 'สถานะ' ในกจิกรรม 

เปลีย่นรายการสาํหรบัเลือก 

1 ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ 

2 ในสว่นการปรบัแต่งแอปพลเิคชนั ใหค้ลกิลงิคก์ารปรบัแต่งแอปพลเิคชนั 

3 ในสว่นการตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ ใหค้ลกิทีล่งิค ์ประเภทเรคคอรด์ ทีต่อ้งการ 

4 ในสว่นการจดัการฟิลด์ ใหค้ลกิทีล่งิค์ การตัง้คา่ฟิลด ์ทีจ่ําเป็น 

5 ในเพจฟิลด์ ประเภทเรคคอรด์ ใหค้ลกิลงิค์แกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืกสาํหรบัฟิลด์ทีม่คีา่ทีค่ณุตอ้งการกาํหนดเอง 

หมายเหตุ: เนื่องจากการใชร้หสัพเิศษ จงึไมส่นับสนุนการปรบัแต่งรายการสาํหรบัเลอืกประเภทการทาํรายการตวัอย่าง รายการสาํหรบัเลอืกประเภทการตดิต่อของบรษิทั 
และรายการสาํหรบัเลอืกประเภทการตดิต่อของผูต้ดิต่อของ Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 

คาํเตือน: การเพิม่หรอืแกไ้ขค่าทีม่ใีหใ้ชง้านตามคา่ดฟีอลต์ในรายการสาํหรบัเลอืกของฟิลด์สถานะสาํหรบัประเภทเรคคอรด์กจิกรรมอาจสง่ผลทีไ่มพ่งึประสงคต์่อการประมวลผลกจิกรรม 
Oracle CRM On Demand จะคน้หาคา่ฟิลด์สมบูรณ์ กาํลงัสง่ สง่แลว้ หรอืวางแผนโดยเฉพาะเมือ่ทาํการประมวลผลกจิกรรม 
หากบรษิทัของคุณไมใ่ชง้านคา่สถานะเหลา่นี้และแทนทีด่ว้ยค่าทีก่ําหนดเอง การประมวลผลกจิกรรมในแอปพลเิคชนั Oracle CRM On Demand 
จะไมท่าํงานตามทีไ่ดอ้ธบิายไว ้ดว้ยเหตุนี้ จงึไมแ่นะนําใหเ้ปลีย่นคา่รายการสาํหรบัเลอืกฟิลด์สถานะสาํหรบัประเภทเรคคอรด์กจิกรรม 

6 ในวนิโดว์ แกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืก: 

 ในการเปลีย่นแปลงคา่ทีม่อียู่ ใหป้้อนคา่ใหมใ่นฟิลด์คา่รายการสาํหรบัเลอืก หรอืเลกิใชค้า่เดมิและจดัทาํคา่ใหม ่

หมายเหตุ: หากคุณตอ้งการใหช้ือ่ทีอ่ปัเดตนี้ปรากฏในรายการสาํหรบัเลอืกในภาษาทีอ่ ืน่ๆ ทีเ่ปิดใชง้าน ใหเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล 
ชือ่ทีอ่ปัเดตนี้จะปรากฏเป็นขอ้ความสน้ํีาเงนิในวงเลบ็สาํหรบัภาษาอืน่ๆ จนกวา่คณุจะป้อนเวอรช์นัทีแ่ปลแลว้ดว้ยตนเอง ทีเ่ป็นเชน่นี้เพือ่ชว่ยตรวจสอบคาํทีจ่ําเป็นตอ้งแปล 
หากคุณไมเ่ลอืกทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล คา่รายการสาํหรบัเลอืกอืน่ๆ จะไมเ่ปลีย่นแปลงตามการเปลีย่นแปลงทีค่ณุทาํทีน่ี่ 

 ในการเพิม่คา่ใหม ่ใหป้้อนขอ้มลูในแถวทีป่รากฏทีด่า้นลา่งของรายการ 

ในการเพิม่คา่ใหมอ่กีครัง้ ใหค้ลกิ บนัทกึและสรา้ง  

คา่รายการสาํหรบัเลอืกคา่ใหม่ทีค่ณุเพิม่จะปรากฏเป็นขอ้ความในวงเลบ็สน้ํีาเงนิโดยอตัโนมตัใินภาษาอืน่ๆ 
(โดยไมค่าํนงึถงึวา่ไดต้ัง้คา่ชอ่งทาํเครือ่งหมายทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล ไวห้รอืไม่) 

 ในการลบคา่ ใหเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายเลกิใช ้เพือ่ซอ่นหรอืแสดงคา่ทีเ่ลกิใช ้ใหค้ลกิ เลกิใชก้ารซอ่นและเลกิใชก้ารแสดง ตามลาํดบั 

คาํเตือน: เมือ่คณุเลกิใชค้า่ คณุจะซอ่นเวอรช์นัทีแ่ปลในภาษาอืน่ดว้ย 

 ในการจดัการลาํดบัการแสดงคา่รายการสาํหรบัเลอืก ใหเ้ปลีย่นแปลงตวัเลขในคอลมัน์ลาํดบั 

คําแนะนํา:  พจิารณาป้อนตวัเลขทีม่ชีอ่งวา่งระหวา่งตวัเลข เชน่ 10, 20, 30 เป็นตน้ เพือ่ใหค้ณุเพิม่คา่ใหมก่ลางรายการสาํหรบัเลอืกไดโ้ดยไมต่อ้งเรยีงลาํดบัรายการใหมท่ัง้หมด 
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 ในการจดัเรยีงคา่รายการสาํหรบัเลอืกตามลาํดบัตวัอกัษร ใหค้ลกิทีปุ่่ม บนัทกึและเรยีงลาํดบัตามตวัอกัษร 

7 ในวนิโดว์ แกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืก ใหค้ลกิ บนัทกึและปิด 

8 ในการป้อนคาํแปลทีเ่ทยีบเทา่กบัคา่รายการสาํหรบัตวัเลอืกใหม่: 

a ในเพจฟิลด์ ใหเ้ลอืกภาษาจากรายการดรอปดาวน์ภาษาทีแ่ปล 

b คลกิทีล่งิค ์แกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืก ทีเ่หมาะสม 

c ป้อนคา่แปลทีเ่ทยีบเทา่และคลกิบนัทกึ 

หมายเหตุ: ในการช่วยระบุค่ารายการสาํหรบัเลอืกเมือ่คณุกาํลงัแกไ้ข แอปพลเิคชนัจะแสดง ID ภายในและค่าดฟีอลต์เฉพาะภาษา 
หากคุณแกไ้ขคา่รายการสาํหรบัเลอืกผดิพลาด รายการสาํหรบัเลอืกจะมขีอ้มลูไมต่รงกนัในทุกภาษา เมือ่ใชโ้ครงรา่งแบบไดนามกิ 
คณุจะไมส่ามารถใชค้า่รายการสาํหรบัเลอืกทีเ่หมอืนกบั ID รายการสาํหรบัเลอืกภายใน เนื่องจากอาจทาํใหเ้กดิลกัษณะทีไ่มอ่าจคาดเดาได ้

 

การแมปค่ารายการสาํหรบัเลอืกกบักลุม่ค่ารายการสาํหรบัเลือก 
สาํหรบัประเภทเรคคอรด์หลายๆ ประเภท คณุสามารถแมปคา่ในฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกกบักลุม่ค่ารายการสาํหรบัเลอืกไดต้ัง้แต่หนึง่กลุ่มขึน้ไป 
ซึง่กลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืกจะจํากดัคา่ทีผู่ใ้ชส้ามารถเลอืกในฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืก 
โดยทีก่ลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกแต่ละกลุ่มจะสามารถควบคมุฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกไดต้ัง้แต่หนึง่ฟิลด์ข ึน้ไปในประเภทเรคคอรด์ตัง้แต่หนึง่ประเภทขึน้ไป 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบักลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก โปรดดูที ่เกีย่วกบักลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืก (ในหน้า 191) 

เมือ่แมปคา่ต่างๆ ในฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกกบักลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก คณุสามารถดําเนินการต่อไปนี้ได:้ 

 แมปบางคา่ ไมแ่มป หรอืแมปคา่ทัง้หมดกบักลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกทีร่ะบุ 

 แมปคา่แต่ละคา่กบักลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืกตัง้แต่หนึง่กลุม่ข ึน้ไป หรอืไมแ่มปกบักลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืกใดๆ 

การแมปค่ารายการสาํหรบัเลือกกบักลุ่มค่ารายการสาํหรบัเลือก 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการปรบัแต่งแอปพลเิคชนั ใหค้ลกิลงิคก์ารปรบัแต่งแอปพลเิคชนั 

3 ในสว่นการตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ ใหค้ลกิลงิคข์องประเภทเรคคอรด์ทีจ่ําเป็น 

4 ในสว่นการจดัการฟิลด์ ใหค้ลกิการตัง้คา่ฟิลด์ ประเภทเรคคอรด์  

5 ในเพจฟิลด์ ประเภทเรคคอรด์ ใหค้ลกิทีล่งิค ์แกไ้ข PVG ของรายการสาํหรบัเลอืกทีคุ่ณตอ้งการแมปกบักลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกตัง้แต่หนึ่งกลุ่มขึน้ไป 

6 ในเพจการตัง้คา่การแมป PVG ในขัน้ตอนที ่1 ใหด้ําเนนิการดงัต่อไปนี้: 

a ในสว่นกลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืกของเพจ ใหเ้ลอืกกลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก 

b ใชล้กูศรเพือ่ยา้ยคา่ทีคุ่ณตอ้งการแมปกบักลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืกทีเ่ลอืกไว ้จากรายการคา่ทีม่อียู่ในรายการสาํหรบัเลอืก ไปยงัรายการคา่ทีเ่กีย่วขอ้งกบั PVG ทีเ่ลอืก 

c ทาํซํ้าในขัน้ตอน a และ b สาํหรบักลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืกแต่ละกลุ่มทีค่ณุตอ้งการแมปกบัฟิลด์ 

7 เมือ่คณุแมปคา่ต่างๆ กบักลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกเสรจ็แลว้ ใหไ้ปทีข่ ัน้ตอนที ่2 ในเพจการตัง้ค่าการแมป PVG และยนืยนัการแมปของคณุ 



การปรบัแต่งแอปพลิเคชนั 

 

การจดัการ Oracle CRM On Demand Release 37 
สงิหาคม 2018  135 

 

8 คลกิ เสรจ็สิน้ เพือ่บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 การพจิารณาเมือ่ตัง้คา่กลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืก (ในหน้า 192) 

 กระบวนการตัง้คา่กลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืก (ในหน้า 193) 

 การจดัทาํกลุม่ค่ารายการสาํหรบัเลอืก (ในหน้า 193) 
 

การปรบัแต่งโครงรา่งรายการท่ีเก่ียวขอ้ง 
คณุสามารถปรบัแต่งโครงรา่งเพจเพือ่ปรบัปรุงลกัษณะและหน้าตาของ Oracle CRM On Demand ได ้
ฟงักช์นัโครงรา่งสาํหรบัรายการทีเ่กีย่วขอ้งใหค้ณุสามารถปรบัแต่งโครงรา่งรายการทีเ่กีย่วขอ้งสาํหรบัประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่เพือ่แสดงฟิลด์ทีร่ะบุได ้
คณุสามารถเลอืกฟิลด์จากรายการทีเ่กีย่วขอ้งและฟิลด์หลกับางฟิลด์ได ้คณุสามารถเลอืกฟิลด์ทีคุ่ณตอ้งการใหป้รากฏ และคุณสามารถระบุลาํดบัฟิลด์ทีต่อบสนองความตอ้งการทางธุรกจิของคุณ 
อย่างไรกต็าม คณุไมส่ามารถเลอืกจํานวนแถวทีแ่สดงและไมส่ามารถระบุฟิลด์เรยีงลาํดบัได ้ยกเวน้ในกรณขีองรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัโอกาสทางการขายสาํหรบัประเภทเรคคอรด์หลกับางอย่าง 

หมายเหตุ: คณุไมส่ามารถปรบัแต่งโครงรา่งสาํหรบัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัทมี สาํหรบัประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ทีส่นบัสนุนทมี 

หากเลอืกตวัเลอืกเปิดใชม้มุมองขัน้สงูสาํหรบัแทบ็ไวบ้นโปรไฟลบ์รษิทั คณุจะสามารถระบุฟิลเตอรด์ฟีอลต์ทีก่าํหนดเองสาํหรบัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีส่นบัสนุนมุมมองขัน้สงูได้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ 
โปรดดูที ่การจดัการเกณฑฟิ์ลเตอรด์ฟีอลต์สาํหรบัรายการทีเ่กีย่วขอ้ง (ในหน้า 136) 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิการตามขัน้ตอนนี้ บทบาทของคุณตอ้งมสีทิธิป์รบัแต่งแอปพลเิคชนั 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารปรบัแต่งโครงรา่งรายการทีเ่กีย่วขอ้ง 

ในการปรบัแต่งโครงร่างรายการทีเ่กีย่วข้อง 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 คลกิ การปรบัแต่งแอปพลเิคชนั 

3 ในสว่น การตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ ใหค้ลกิลงิค์ ประเภทเรคคอรด์ ทีต่อ้งการ 

4 ในสว่น การจดัการโครงรา่งเพจ ใหค้ลกิลงิค์ โครงรา่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง ทีคุ่ณตอ้งการสาํหรบัเรคคอรด์ทีเ่ลอืก 

เพจ สว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง จะปรากฏขึน้ 

5 ในสว่น การตัง้คา่ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง เลอืกประเภทขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีต่อ้งการปรบัแต่ง 

เพจ โครงรา่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง สาํหรบัประเภทขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีเ่ลอืกจะปรากฏขึน้ 

หมายเหตุ: รายการในสว่น การตัง้คา่ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง จะแตกต่างกนัไปขึน้อยู่กบัประเภทเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก 

6 ทาํอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 คลกิ แกไ้ข เพือ่แกไ้ขโครงรา่งทีม่อียู่ 

 คลกิ โครงรา่งใหม่ เพือ่จดัทาํโครงรา่งใหม ่

 คลกิ คดัลอก เพือ่คดัลอกโครงรา่งทีม่อียู่ 
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วซิารด์โครงรา่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง จะแสดงขึน้และแนะนําคุณในการดําเนนิการตามขัน้ตอนต่างๆ 

7 ในขัน้ตอนที ่1 ชือ่โครงรา่ง ใหป้้อนชือ่โครงรา่งและคาํอธบิาย (ไมจ่ําเป็น) และคลกิ ถดัไป 

8 ในขัน้ตอนที ่2 การตัง้คา่ฟิลด์ ใหเ้ลอืกฟิลด์จากรายการฟิลด์ทีม่อียู ่และคลกิลูกศรขึน้และลงถดัจากรายการฟิลด์ทีเ่ลอืก เพือ่จดัการฟิลด์ตามลาํดบัทีต่อ้งการ 

จํานวนสงูสดุของฟิลด์สาํหรบัโครงรา่งคอื 20 หากคณุเลอืกมากกวา่ 20 ฟิลด ์ขอ้ผดิพลาดจะปรากฏเมือ่คุณพยายามบนัทกึโครงรา่ง 

9 (ไมจ่ําเป็น) ในการกาํหนดเกณฑ์การเรยีงลาํดบัของประเภทเรคคอรด์ รายการทีเ่กีย่วขอ้งของโอกาสทางการขาย ใหด้ําเนนิการดงัต่อไปนี้:  

a ในรายการดรอปดาวน์ของเรยีงตาม ใหเ้ลอืกฟิลด์เรยีงลาํดบั  

คณุสามารถเรยีงลาํดบัตาม แกไ้ข: วนัที,่ ชือ่โอกาสทางการขาย, วนัทีปิ่ด หรอื จดัทาํ: วนัที ่

b คลกิ น้อยไปหามาก หรอื มากไปหาน้อย เพือ่เลอืกการเรยีงลาํดบั  

หมายเหตุ:  หากคุณไมไ่ดเ้ลอืกฟิลด์เรยีงลาํดบั ระบบจะใชฟิ้ลด์เรยีงลาํดบัและการเรยีงลาํดบัทีเ่ป็นคา่ดฟีอลต ์

เกณฑก์ารเรยีงลาํดบัจะใชก้บัทัง้บรเิวณทีส่ว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งแสดงเป็นแทบ็และบรเิวณทีส่ว่นขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งแสดงเป็นรายการ 
ฟิลด์ทีเ่ลอืกในเมนูดรอปดาวน์ของเรยีงตามจะใชส้ําหรบัการเรยีงลาํดบัแมว้า่ฟิลด์นัน้จะไม่มอียู่ในรายการของฟิลด์ทีเ่ลอืกกต็าม ตวัอย่างเชน่ หากคุณเลอืก จดัท◌ํา: วนัที ่
ในเมนูดรอปดาวน์ของเรยีงตาม โอกาสทางการขายทัง้หมดจะไดร้บัการเรยีงลาํดบัตามวนัทีจ่ดัทาํ แมว้า่ฟิลด์ จดัทาํ: วนัที ่จะไมม่อียู่ในรายการของฟิลด์ทีเ่ลอืกกต็าม 

คาํเตือน: เพือ่เหตุผลดา้นประสทิธภิาพ ขอแนะนําใหค้ณุใชต้วัเลอืกนี้ในการเรยีงลาํดบัรายการทีเ่กีย่วขอ้งของโอกาสทางการขายของบรษิทัเทา่นัน้ 

10  คลกิ เสรจ็สิน้ 

 
 

การจดัการเกณฑฟิ์ลเตอรดี์ฟอลตส์าํหรบัรายการท่ีเก่ียวขอ้ง 
หากเลอืกตวัเลอืกเปิดใชม้มุมองขัน้สงูสาํหรบัแทบ็ไวบ้นโปรไฟลบ์รษิทั คณุจะสามารถระบุฟิลเตอรด์ฟีอลต์ทีก่าํหนดเองสาํหรบัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีส่นบัสนุนมุมมองขัน้สงูได ้
หากคุณกาํหนดฟิลเตอรส์าํหรบัส่วนขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง ฟิลเตอรน์ัน้จะมผีลใชง้านเมือ่ผูใ้ชเ้ปิดเพจรายละเอยีดเรคคอรด์หลกั หากทัง้สองกรณตี่อไปนี้เป็นจรงิ: 

 ผูใ้ชใ้ชร้ปูแบบแทบ็สาํหรบัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ฟิลดท์ีใ่ชส้าํหรบัฟิลเตอรน์ัน้เป็นฟิลด์คน้หาทีใ่ชง้านไดใ้นโครงรา่งการคน้หาทีก่าํหนดใหก้บับทบาทของผูใ้ชน้ัน้สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ผูใ้ชส้ามารถลา้งฟิลเตอรด์ฟีอลต์ อย่างไรกต็าม หลงัจากผูใ้ชน้าวเิกตออกจากเพจรายละเอยีดเรคคอรด์และจากนัน้กลบัไปอกีครัง้ ฟิลเตอรด์ฟีอลต์ทีก่ําหนดเองจะมผีลใชง้านอกีครัง้ 

เมือ่ทาํการระบุเกณฑส์าํหรบัฟิลเตอรด์ฟีอลต์ทีก่าํหนดเอง โปรดคาํนึงถงึขอ้ควรพจิารณาต่อไปนี้: 

 สามารถมฟิีลเตอรเ์ดยีวเทา่นัน้สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งสาํหรบัประเภทเรคคอรด์หลกัทีร่ะบ ุคณุไมส่ามารถระบุฟิลเตอรท์ีต่่างกนัสาํหรบัแต่ละโครงรา่งสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ฟิลเตอรอ์าจสง่ผลกระทบต่อประสทิธภิาพการทาํงานเมือ่ผูใ้ชเ้ปิดแทบ็ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง และอาจสง่ผลกระทบต่อประสทิธภิาพการทํางานเมือ่มผีูใ้ชเ้ปิดเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ 
หากสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งเป็นแทบ็แรกบนเพจรายละเอยีด 

 หากฟิลด์ทีค่ณุเลอืกสาํหรบัฟิลเตอรน์ัน้ไมอ่ยู่ในโครงรา่งสาํหรบัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ ระบบจะเพิม่ฟิลด์ดงักลา่วลงในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในขณะรนัไทม ์
หากฟิลด์ฟิลเตอรน์ัน้เป็นฟิลด์คน้หาทีใ่ชไ้ดใ้นโครงรา่งการคน้หาสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งในบทบาทของผูใ้ช ้

 ฟิลด์บางฟิลด์จะไดร้บัการปรบัใหเ้หมาะสมเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการทาํงานของระบบระหวา่งการคน้หาและในขณะเรยีงลาํดบัรายการ 
ฟิลด์ทีไ่ดร้บัการปรบัใหเ้หมาะสมเหลา่นี้จะแสดงดว้ยขอ้ความสเีขยีวในรายการฟิลด์ทีพ่รอ้มใชง้านเป็นฟิลด์ฟิลเตอร ์แนวปฏบิตัทิีด่ที ีส่ดุคอื ใชห้นึง่ในฟิลด์เหลา่นี้สาํหรบัฟิลเตอร์ 

 หากฟิลด์ทีค่ณุเลอืกสาํหรบัฟิลเตอรไ์มใ่ชฟิ่ลด์รายการสาํหรบัเลอืก คา่ฟิลเตอรท์ีคุ่ณป้อนจะถูกจดัเกบ็เป็นภาษาผูใ้ชข้องคณุและไม่มกีารแปล เมือ่มผีูใ้ชเ้ปิดรายการเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ระบบจะฟิลเตอรเ์รคคอรด์ตามคา่ทีค่ณุป้อนสาํหรบัฟิลเตอรน์ัน้ โดยไมค่าํนงึถงึภาษาของผูใ้ชท้ีเ่ปิดรายการทีฟิ่ลเตอร์ สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการใชฟิ้ลด์รายการสาํหรบัเลอืกในเกณฑ์ฟิลเตอรด์ฟีอลต์ 
โปรดดูทีส่ว่น เกีย่วกบัฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกในเกณฑ์ฟิลเตอรด์ฟีอลต ์ของหวัขอ้นี้ 
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 หากคุณใชฟิ้ลด์ทีม่รีปูแบบขึน้อยู่กบัโลแคลของผูใ้ชป้จัจุบนัสาํหรบัฟิลเตอร์ การคน้หาจะสง่คนืเรคคอรด์ทีต่รงกบัคา่ฟิลเตอรโ์ดยไมค่าํนงึถงึรปูแบบนัน้ ตวัอย่างเชน่ 
หากคุณใชฟิ้ลด์วนัทีส่าํหรบัฟิลเตอรน์ัน้ การคน้หาจะสง่คนืเรคคอรด์ทีม่วีนัทีใ่นฟิลด์ฟิลเตอรต์รงกบัวนัทีท่ ีคุ่ณระบุ 
โดยไมค่าํนงึถงึวธิกีารจดัรปูแบบของวนัทีน่ัน้สาํหรบัผูใ้ชท้ีดู่รายการเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 การคน้หาเรคคอรด์ทีต่รงกบัเกณฑข์องฟิลเตอรจ์ะใชต้วัพมิพท์ีต่รงกนั 

เก่ียวกบัฟิลดร์ายการสาํหรบัเลือกในเกณฑฟิ์ลเตอรดี์ฟอลต์ 
หากคุณเลอืกฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกสาํหรบัฟิลเตอร ์และหากเงือ่นไขของฟิลเตอรก์าํหนดใหต้อ้งระบุคา่อย่างน้อยหนึง่คา่ คณุจะสามารถใชไ้อคอนคน้หา (แวน่ขยาย) ในการเลอืกคา่ได้ 
หรอืคณุสามารถป้อนคา่ไดโ้ดยตรง 

สาํหรบัเงือ่นไข เทา่กบั, มคีา่ทัง้หมด, ไมม่คีา่ และ ไมเ่ทา่กบั ลกัษณะดงัต่อไปนี้จะมผีลใชง้านเมือ่คณุระบุเกณฑข์องฟิลเตอร:์ 

 หากคุณใชไ้อคอนคน้หาเพือ่เลอืกคา่รายการสาํหรบัเลอืก หรอืหากคุณป้อนคา่ทีต่รงกบัคา่รายการสําหรบัเลอืกทีม่อียู่ในภาษาของคณุไดอ้ย่างถูกตอ้ง รหสัทีไ่มอ่า้งองิภาษา (LIC) 
ของคา่รายการสาํหรบัเลอืกจะไดร้บัการบนัทกึสาํหรบัการคน้หานัน้ เมือ่ผูใ้ชเ้ปิดรายการเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง Oracle CRM On Demand จะเปรยีบเทยีบ LIC 
ทีไ่ดร้บัการบนัทกึไวก้บั LIC ของคา่รายการสาํหรบัเลอืก และคา่รายการสาํหรบัเลอืกทีส่อดคลอ้งสาํหรบั LIC ในภาษาของผูใ้ชจ้ะใชเ้พือ่ฟิลเตอรร์ายการเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 หากคุณป้อนคา่ทีไ่มต่รงกบัคา่รายการสาํหรบัเลอืกทีม่อียู่ในภาษาของผูใ้ชข้องคณุอย่างถูกตอ้ง คา่ทีค่ณุป้อนจะถูกบนัทกึสาํหรบัการคน้หานัน้ คา่นัน้จะไดร้บัการบนัทกึเป็นภาษาของผูใ้ชข้องคณุ 
เมือ่ผูใ้ชเ้ปิดรายการเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง Oracle CRM On Demand จะเปรยีบเทยีบคา่ทีค่ณุป้อนกบั LIC ของคา่รายการสาํหรบัเลอืก 
เรคคอรด์จะถูกฟิลเตอรต์ามคา่ทีคุ่ณป้อนสาํหรบัฟิลเตอรน์ัน้ โดยไมค่าํนงึถงึภาษาของผูใ้ชท้ีเ่ปิดรายการทีฟิ่ลเตอรน์ัน้ 

สาํหรบัเงือ่นไข ระหวา่ง, มากกวา่ และ น้อยกวา่ คา่ทีค่ณุป้อนหรอืเลอืกสาํหรบัฟิลเตอรจ์ะไดร้บัการบนัทกึสาํหรบัการคน้หานัน้ คา่จะไดร้บัการบนัทกึเป็นภาษาของผูใ้ชข้องคณุ สาํหรบัเงือ่นไขเหลา่นี้ 
Oracle CRM On Demand จะเปรยีบเทยีบคา่ทีคุ่ณป้อนกบั LIC ของคา่รายการสาํหรบัเลอืก 

สาํหรบัเงือ่นไข มคีา่อย่างน้อยหนึง่คา่ คา่ทีคุ่ณป้อนหรอืเลอืกสาํหรบัฟิลเตอรจ์ะไดร้บัการบนัทกึสาํหรบัการคน้หานัน้ คา่จะไดร้บัการบนัทกึเป็นภาษาของผูใ้ชข้องคณุ สาํหรบัเงือ่นไขนี้ Oracle CRM 
On Demand จะเปรยีบเทยีบคา่ทีคุ่ณป้อนกบัคา่รายการสาํหรบัเลอืก ไมใ่ชก่บั LIC ของคา่เหลา่นัน้ ดงันัน้ การใชเ้งือ่นไข มคีา่อย่างน้อยหนึง่คา่ 
สาํหรบัฟิลเตอรด์ฟีอลต์อาจสง่ผลใหเ้กดิลกัษณะทีไ่มส่ามารถคาดเดาไดส้าํหรบัผูใ้ชท้ีใ่ชภ้าษาของผูใ้ชท้ีต่่างกนั  

คณุสามารถคน้หาขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัเกณฑฟิ์ลเตอรแ์ละคา่ฟิลเตอรไ์ดใ้นหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 เกีย่วกบัเงือ่นไขของฟิลเตอร ์

 เกีย่วกบัคา่ฟิลเตอร ์

 เกีย่วกบัการคน้หาบนรายการสาํหรบัเลอืกแบบหลายรายการ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารระบุเกณฑส์าํหรบัฟิลเตอรด์ฟีอลต์ทีก่าํหนดเองสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิการตามขัน้ตอนนี้ บทบาทของคุณตอ้งมสีทิธิป์รบัแต่งแอปพลเิคชนั 

ในการระบุเกณฑ์สาํหรบัฟิลเตอรดี์ฟอลต์ทีก่าํหนดเองสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วข้อง 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 คลกิ การปรบัแต่งแอปพลเิคชนั 

3 ในสว่นการตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ ใหค้ลกิทีล่งิคส์ําหรบัประเภทเรคคอรด์หลกั 

ตวัอย่างเชน่ หากคณุตอ้งการระบุฟิลเตอรส์าํหรบัรายการเรคคอรด์ในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในเพจรายละเอยีดการตดิต่อ ใหค้ลกิ กจิกรรม 

4 ในเพจการปรบัแต่งแอปพลเิคชนัสาํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้ ในสว่นการจดัการโครงรา่งเพจ ใหค้ลกิลงิค์ โครงรา่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ตวัอย่างเชน่ หากคณุตอ้งการระบุฟิลเตอรส์าํหรบัรายการเรคคอรด์ในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของผูต้ดิตอ่ในเพจรายละเอยีดการตดิต่อสาํหรบับรษิทั ใหค้ลกิ 
โครงรา่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของการตดิต่อของบรษิทั ในเพจการปรบัแต่งแอปพลเิคชนัของกจิกรรม 
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5 ในแถบชือ่ของเพจการตัง้คา่ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง ใหค้ลกิ จดัการเกณฑฟิ์ลเตอรด์ฟีอลต ์

6 ในเพจเกณฑฟิ์ลเตอรด์ฟีอลต์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์หลกั ใหท้าํสิง่ใดสิง่หนึง่ต่อไปนี้: 

a หากยงัไมม่ฟิีลเตอรส์าํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง ใหค้ลกิ เกณฑฟิ์ลเตอรด์ฟีอลต์ใหม ่

b หากมฟิีลเตอรอ์ยู่แลว้สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง ใหเ้ลอืกตวัเลอืกจากเมนูระดบัเรคคอรด์สาํหรบัฟิลเตอรน์ัน้ ดงันี้: 

 หากคณุตอ้งการแกไ้ขฟิลเตอรน์ัน้ ใหเ้ลอืก แกไ้ข 

 หากคุณตอ้งการลบฟิลเตอรน์ัน้ ใหเ้ลอืก ลบ 

7 หากคุณกาํลงัตัง้คา่ฟิลเตอรส์าํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งเป็นครัง้แรก ใหเ้ลอืกประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง ในฟิลด์ประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง ในเพจแกไ้ขเกณฑฟิ์ลเตอรด์ฟีอลต์ 

หมายเหตุ: เมือ่คณุแกไ้ขฟิลเตอรด์ฟีอลต์ทีก่าํหนดเองทีม่อียู่สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ คณุไมส่ามารถเลอืกประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ในฟิลด์ประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ในการจดัทาํฟิลเตอรส์าํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ คณุตอ้งจดัทาํฟิลเตอรใ์หม ่

8 ในสว่นเกณฑฟิ์ลเตอรด์ฟีอลต ์ใหเ้ลอืกฟิลด์สาํหรบัฟิลเตอรน์ัน้ จากนัน้เลอืกเงือ่นไขของฟิลเตอร ์แลว้เลอืกหรอืป้อนคา่ฟิลเตอร์ 

9 บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 
 

เก่ียวกบัขีดจาํกดัโครงรา่งท่ีกาํหนดเอง 
ขดีจํากดับางอย่างมผีลใชก้บัประเภทโครงรา่งต่อไปนี้: 

 โครงร่างเพจแบบสแตตกิ 

 โครงร่างเพจแบบไดนามกิ 

 โครงร่างโฮมเพจ 

 โครงร่างการคน้หา 

สาํหรบัโครงรา่งประเภทสแตตกิ ไดนามกิ และโฮมเพจ จํานวนตวัอกัษรสงูสดุ (รวมเวน้วรรค) ทีค่ณุสามารถใชใ้นชือ่โครงรา่งทีก่าํหนดเองไดค้อื 50 ตวั สาํหรบัประเภทโครงรา่งการคน้หา 
จํานวนตวัอกัษรสงูสดุ (รวมเวน้วรรค) ทีค่ณุสามารถใชใ้นชือ่โครงรา่งทีก่าํหนดเองไดค้อื 30 ตวั 

หา้มใชจ้ํานวนตวัอกัษรทัง้หมดเกนิ 30,000 ตวัในชือ่โครงรา่งทีอ่ยู่ในประเภททีก่าํหนดสาํหรบัประเภทเรคคอรด์หนึง่ๆ รวมถงึโครงรา่งดฟีอลต์ ถา้ม ีมเิชน่นัน้ 
วซิารด์การจดัการบทบาทจะทาํงานไมถู่กตอ้ง ขดีจํากดันี้จะกาํหนดจํานวนโครงรา่งทีก่าํหนดเองทีคุ่ณสามารถจดัทาํได้ เมือ่ชือ่โครงรา่งจดัเกบ็อยู่ใน Oracle CRM On Demand 
ชือ่จะถูกคัน่ดว้ยคอมมา ดงันัน้ จํานวนรวมของตวัอกัษรทีต่อ้งใชใ้นการจดัเกบ็ชือ่โครงรา่งคอื: 

1+(ความยาวของชือ่โครงรา่ง) 

ในกรณนีี้ ความยาวของชือ่โครงรา่ง จะเทา่กบัจํานวนตวัอกัษรในชือ่โครงรา่ง 

ในการประมาณจํานวนโครงรา่งทีอ่ยู่ในประเภททีก่าํหนดซึง่คุณสามารถใชจ้ดัทาํประเภทเรคคอรด์หนึง่ๆ ได ้ใหก้าํหนดจํานวนตวัอกัษรทีค่ณุจะใชใ้นชือ่โครงรา่งทัว่ไป แลว้คดิตามสตูรต่อไปนี้: 

30000/[1+(ความยาวของชือ่โครงรา่ง)] 

ในสตูรนี้ ความยาวของชือ่โครงรา่ง จะเทา่กบัจํานวนของตวัอกัษรในชือ่โครงรา่งทัว่ไป 

ตวัอย่างเชน่ หากโดยทัว่ไปบรษิทัของคณุใชต้วัอกัษร 29 ตวัในชือ่โครงรา่งเพจแบบสแตตกิทีก่าํหนดเองแต่ละชือ่สาํหรบัประเภทเรคคอรด์บรษิทั แสดงวา่จะมโีครงร่างเพจแบบสแตตกิประมาณ 1000 
รายการทีส่ามารถจดัเกบ็ไดส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์บรษิทั ซึง่กค็อื 30,000 หารดว้ย 30 นัน่เอง อย่างไรกต็าม 
ตวัอกัษรทีใ่ชใ้นชือ่โครงรา่งเพจแบบสแตตกิดฟีอลต์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์จะถูกนบัรวมในขดีจํากดัรวมดว้ย ดงันัน้ 
จํานวนโครงรา่งเพจแบบสแตตกิทีก่าํหนดเองทีส่ามารถจดัเกบ็สาํหรบัประเภทเรคคอรด์บรษิทัในตวัอย่างนี้ จงึเทา่กบั 999 หรอืน้อยกวา่ ขึน้อยู่กบัความยาวของชือ่โครงรา่งเพจดฟีอลต์ 

เชน่เดยีวกนั หากบรษิทัของคุณใชต้วัอกัษร 29 ตวัในชือ่โครงรา่งโฮมเพจแต่ละชือ่สาํหรบัประเภทเรคคอรด์บรษิทั แสดงวา่จะมจีํานวนโครงรา่งโฮมเพจทีก่าํหนดเองประมาณ 999 
รายการทีส่ามารถจดัเกบ็ไดส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์บรษิทั ขึน้อยูก่บัความยาวของชือ่โครงรา่งโฮมเพจดฟีอลต์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์บรษิทั 
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การปรบัแต่งโครงรา่งเพจแบบสแตติก 
ลกัษณะและหน้าตาทีเ่หมาะสมของแอปพลเิคชนัมคีวามสาํคญัต่อการนําไปใช ้วธิหีนึง่ในการสรา้งลกัษณะและหน้าตาทีเ่หมาะสมคอืการปรบัแต่งโครงรา่งเพจ สว่นหนึ่งของกระบวนการปรบัแต่ง 
คณุสามารถ: 

 เพิม่ฟิลด์ทีก่าํหนดเองลงในฟอรม์แกไ้ข รายละเอยีด และจดัทาํ 

 สรา้งฟิลด์ทีจ่ําเป็นบนฟอรม์แกไ้ขและจดัทาํ 

 เพิม่หรอืซอ่นส่วนต่างๆ บนเพจรายละเอยีด 

คณุสามารถทาํใหส้ว่นต่างๆ ไมส่ามารถใชไ้ด ้(ซอ่นสว่น) โดยพนกังานของคณุ หรอืคณุสามารถทาํใหส้ว่นเหลา่นัน้ใชง้านได ้แต่ซอ่นเอาไวต้ัง้แต่ข ัน้ตอนเริม่ต้น 

มสีองวธิใีนการปรบัแต่งโครงรา่งเพจ คณุสามารถกาํหนดโครงรา่งเพจแบบสแตตกิโดยกาํหนดฟิลด์ทีเ่ฉพาะเจาะจงตามบทบาท 
หรอืปรบัแต่งโครงรา่งเพจแบบไดนามกิซึง่เปลีย่นแปลงตามประเภทของเรคคอรด์ทีก่าํลงัจดัทาํขึน้ นอกจากนี้ยงัสามารถระบุโครงรา่งเพจแบบไดนามกิตามบทบาทไดด้ว้ย 
จํานวนตวัอกัษรทีค่ณุสามารถใชใ้นชือ่โครงรา่งเพจมขีดีจํากดั สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่เกีย่วกบัขดีจาํกดัโครงรา่งทีก่าํหนดเอง (ในหน้า 138) 

หมายเหตุ: คณุสามารถจดัทาํโครงรา่งเพจสาํหรบัอเีมล ์วอยซเ์มล์ และการตดิต่อใน Oracle Contact On Demand โครงรา่งไดนามกิไมไ่ด้รบัการสนบัสนุนใน Oracle 
Contact On Demand นอกจากนี้ คณุยงัสามารถกาํหนดโครงรา่งเพจสแตตกิสาํหรบัการจดัทาํเรคคอรด์ใหมไ่ด ้ตามทีอ่ธบิายไวใ้น การปรบัแต่งโครงรา่งเพจสาํหรบัการจดัทําเรคคอรด์ใหม ่
(ในหน้า 144) 

คณุสามารถจดัทาํโครงรา่งใหมส่าํหรบัเรคคอรด์แต่ละประเภท แลว้ระบโุครงรา่งเพจสาํหรบัเรคคอรด์แต่ละประเภทใหก้บับทบาทผูใ้ช ้เมือ่ผูใ้ชท้ีม่บีทบาทดงักลา่วไซน์อนิ 
ผูใ้ชจ้ะเหน็โครงรา่งทีป่รบัแต่งจําเพาะสาํหรบัเรคคอรด์แต่ละประเภท เชน่ คณุสามารถจดัทาํโครงรา่งเพจสาํหรบัโอกาสทางการขายไดส้องแบบ ไดแ้ก ่
โครงร่างอย่างงา่ยสาํหรบัพนักงานฝา่ยบรกิารทีแ่สดงเฉพาะฟิลด์สาํคญัๆ และอกีโครงรา่งหนึง่สาํหรบัพนกังานขายนอกสถานทีท่ีแ่สดงฟิลด์จํานวนมาก และระบุแต่ละโครงรา่งใหก้บัแต่ละบทบาท 
ผูใ้ชท้ีไ่มไ่ดร้บัการระบุบทบาทเป็นพนักงานฝา่ยบรกิารหรอืพนกังานขายนอกสถานทีจ่ะยงัคงเหน็โครงรา่งดฟีอลต์ของเพจโอกาสทางการขายต่อไป อกีตวัอย่างหนึง่ ไดแ้ก ่
คณุสามารถจดัทาํโครงรา่งเพจสาํหรบัผูต้ดิต่อไดส้องแบบ เพือ่ใหฟิ้ลด์บรษิทั เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นเมือ่พนกังานฝา่ยบรกิารเพิม่ผูต้ดิต่อรายใหม่ แต่ไมใ่ช่ฟิลด์ทีจ่ําเป็นเมือ่ผูจ้ดัการฝา่ยบรกิารเพิม่ผูต้ดิต่อรายใหม ่

ถา้คณุไมไ่ดร้ะบุโครงรา่งเพจทีก่าํหนดเองใหก้บัประเภทเรคคอรด์สาํหรบับทบาทหนึง่ เพจดฟีอลต์จะถูกใชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้ 

เมือ่ปรบัแต่งโครงรา่งเพจ คณุสามารถกาํหนด: 

 ฟิลด์ทีจ่ะปรากฏบนเพจ 

เพือ่ใหฟิ้ลด์ทีก่าํหนดเองปรากฏขึน้ คณุตอ้งเพิม่ฟิลด์เหลา่นัน้ใหก้บัโครงรา่งเพจ หลงัจากนัน้ ผูใ้ชไ้ดร้บัการระบุบทบาทไวใ้นโครงรา่งเพจทีก่าํหนดเอง จะเหน็ฟิลด์เหลา่นัน้บนเพจแกไ้ข 
เพจรายละเอยีด และฟอร์มจดัทาํ (ในแถบการดําเนนิการ) 

 ตําแหน่งทีฟิ่ลด์จะปรากฏบนเพจ 

 ฟิลด์ใดทีจ่ําเป็น 

 ฟิลด์ใดเป็นแบบอา่นอย่างเดยีว 

 ฟิลดใ์ดทีต่อ้งปรากฏบนโครงรา่งทกุครัง้ แมว้า่ผูใ้ชจ้ะทาํโครงร่างฟิลดใ์หเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคลกต็าม 

 ประเภทเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงจะแสดงในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งบนเพจรายละเอยีด 

เชน่ คณุตอ้งการใหผู้ต้ดิตอ่ทีม่กีารเชือ่มโยงปรากฏขึน้บนเพจรายละเอยีดบรษิทั 

 จํานวนสว่นของเพจและหวัขอ้ของสว่นทีจ่ะปรากฏ 

คณุสามารถคดัลอกโครงรา่งมาตรฐาน แต่คณุไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบได ้คณุสามารถลบโครงรา่งทีก่าํหนดเองได ้เวน้แต่โครงรา่งนัน้จะได้รบัการระบุบทบาทหรอืโครงรา่งแบบไดนามกิแลว้  

เก่ียวกบัการทาํโครงร่างเพจให้เป็นข้อมลูส่วนบคุคล 
ผูใ้ชส้ามารถกาํหนดโครงรา่งของสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งบนเพจรายละเอยีดสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ใหเ้ป็นสว่นบุคคลไดห้ากมกีารใชง้านสทิธิ ์'ทําเพจรายละเอยีดใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล - 
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง' สาํหรบับทบาทผูใ้ชข้องผูใ้ช ้ 
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ผูใ้ชส้ามารถกาํหนดโครงรา่งฟิลด์บนเพจรายละเอยีดสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ใหเ้ป็นสว่นบุคคลไดเ้มือ่มกีารตัง้คา่บทบาทผูใ้ชด้งันี้: 

 มกีารใชง้านสทิธิ ์'ทาํเพจรายละเอยีดใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล - ฟิลด์' สาํหรบับทบาท  

 มกีารระบุโครงรา่งเพจทีก่าํหนดเองใหก้บับทบาทสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโครงรา่งเพจสว่นบุคคล โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 วธิทีีโ่ครงรา่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งสว่นบุคคลโตต้อบกบัโครงรา่งเพจสาํหรบับทบาท (ในหน้า 182) 

 วธิทีีโ่ครงรา่งฟิลด์สว่นบุคคลโตต้อบกบัโครงรา่งเพจสาํหรบับทบาท (ในหน้า 185) 

ข้อควรพิจารณาสาํหรบัฟิลดต่์างๆ ในโครงร่างเพจ 
เมือ่คณุออกแบบโครงรา่งเพจ ใหพ้จิารณาขอ้มลูต่อไปนี้: 

 ฟิลดข์องเรคคอรด์บางฟิลด์มคีวามสาํคญัทีจ่ะตอ้งรายงานและประมาณการการคํานวณ เพือ่ใหเ้กดิการใชฟิ้ลด์เหลา่นี้อย่างต่อเนื่อง ฟิลด์เหลา่นี้จะถูกทาํเครือ่งหมายแฟลกเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น 
คณุไมส่ามารถเปลีย่นแปลงแฟลกจําเป็นบนฟิลด์เหลา่นี้ไดเ้มือ่กาํหนดโครงรา่งเพจเอง นอกจากนี้คุณไมส่ามารถลบฟิลด์เหลา่นี้ออกจากโครงรา่งเพจได ้  

 การลบฟิลด์ออกจากโครงรา่งเพจอาจมผีลกระทบทีส่าํคญักบัวธิกีารใชเ้รคคอรด์ เชน่ ถา้คณุลบฟิลด ์สถานะ และ เผยแพร ่บนเรคคอรด์ทางแกป้ญัหา 
พนกังานทีม่โีครงรา่งเพจดงักลา่วจะไมส่ามารถอนุมตัทิางแกป้ญัหาหรอืทาํใหผู้อ้ ื่นสามารถใชท้างแกป้ญัหานัน้ได ้

 ทีอ่ยู่จะถูกจดักลุม่ไวด้ว้ยกนัเพือ่ใหฟิ้ลด์และป้ายกํากบัสะทอ้นถงึหลกัการตัง้ชือ่สาํหรบัแต่ละประเทศ ดงันัน้สาํหรบัประเภทเรคคอรด์บางประเภท คณุไมส่ามารถแยกบรรทดัทีอ่ยู่แต่ละบรรทดัได ้
แต่คณุจะตอ้งเลอืกฟิลด์ทีร่วมกลุ่มของบรรทดัทีอ่ยู่ไว ้(ตวัเลอืกทีอ่ยู่เดยีว) ตวัเลอืกนี้แทนทีฟิ่ลด์แต่ละฟิลด์ทีคุ่ณสามารถเลอืกไดใ้นรลีสีกอ่นหน้ารลีสี 20 เชน่ ถนน เมอืง รหสัไปรษณยี์ 
ตวัอย่างเชน่ สาํหรบัลดี ฟิลดก์ารเรยีกเกบ็จะปรากฏขึน้บนขัน้ตอนการตัง้ค่าฟิลด์และโครงรา่งฟิลด์ของโปรแกรมชว่ยโครงรา่งเพจ ฟิลด์การเรยีกเกบ็จะรวมฟิลด์ทีอ่ยู่ทีเ่รยีกเกบ็ทัง้หมดไว ้

 คณุสามารถยา้ยฟิลด์หมายเหตุมาตรฐานและทีก่าํหนดเอง ซึง่อยู่ในรายการฟิลด์ขอ้ความแบบยาวบนโครงรา่งเพจของคณุไปยงัพื้นทีอ่ ื่นในโครงรา่งเพจได ้ 

 คณุสามารถยา้ยฟิลด์ต่อไปนี้ไปยงัและจากรายการฟิลด์ขอ้ความแบบยาว รวมถงึยา้ยไปยงัและจากพืน้ทีอ่ ืน่ในโครงรา่งเพจของคณุได:้  

เรคคอรด์ ช่ือฟิลด์ 

ทีอ่ยู่บรษิทั คาํอธบิาย 

ทีอ่ยู ่ คาํอธบิาย 

ทีอ่ยู ่ ความเหน็ 

เทมเพลทการประเมนิการขาย คาํอธบิาย 

กจิกรรม การตดิต่อครัง้ถดัไป 

แอปพลเิคชนั การเป็นคูค่า้ทีม่อียู่ 

แอปพลเิคชนั  สทิธปิระโยชน์ของการเป็นคู่คา้ทีค่าดหวงั 

แอปพลเิคชนั  ขอ้ความแบบยาวทีจ่ดัทาํดชันี 

สนิทรพัย์  คาํอธบิาย 

สมดุบนัทกึ คาํอธบิาย 

ทีอ่ยู่ตวัแทนจําหน่าย คาํอธบิาย 

กจิกรรม คาํอธบิาย 
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เรคคอรด์ ช่ือฟิลด์ 

กจิกรรม  รายละเอยีดเซสชนั 

กจิกรรม  วตัถุประสงคข์องการทดสอบ 

เงนิทุน  คาํอธบิาย 

คาํขอเงนิทนุ คาํอธบิาย 

ครวัเรอืน คาํอธบิาย 

ผูไ้ดร้บัเชญิ ความเหน็ 

ผูไ้ดร้บัเชญิ รายละเอยีดเซสชนั 

รายการแผนรบัสง่ขอ้ความ สาระสาํคญั 

รายการแผนรบัสง่ขอ้ความ บนัทกึของผูด้ําเนนิรายการ 

รายการแผนรบัสง่ขอ้ความ ผูเ้ขา้รว่ม 

แผนรบัสง่ขอ้ความ  ผูเ้ขา้รว่ม 

แผนรบัสง่ขอ้ความ  ความเหน็ 

แผนรบัสง่ขอ้ความ  คาํอธบิาย 

ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ ผูเ้ขา้รว่ม 

ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ สาระสาํคญั 

วตัถุประสงค์ คาํอธบิาย 

วตัถุประสงค์ ผูเ้ขา้รว่มเป้าหมาย 

การตดิต่อของบรษิทั การตดิต่อครัง้ถดัไป 

การตดิต่อของบรษิทั คาํอธบิาย  

การนดัหมาย  การตดิต่อครัง้ถดัไป 

การนดัหมาย คาํอธบิาย  

การตดิต่อผูเ้ขา้รว่ม การตดิต่อครัง้ถดัไป 

การตดิต่อผูเ้ขา้รว่ม คาํอธบิาย 

ทีอ่ยู่ของผูต้ดิตอ่ กาํหนดการทีย่อมรบัได ้

ทีอ่ยู่ของผูต้ดิตอ่ คาํอธบิาย 

การตดิต่อของผูต้ดิตอ่ คาํอธบิาย  

การตดิต่อของผูต้ดิตอ่ การตดิต่อครัง้ถดัไป 

Smart Call คาํอธบิาย 

Smart Call การตดิต่อครัง้ถดัไป 
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เรคคอรด์ ช่ือฟิลด์ 

งาน  คาํอธบิาย 

งาน  การตดิต่อครัง้ถดัไป 

คูค่า้ คาํอธบิาย 

ทีอ่ยู่คูค่า้ คาํอธบิาย 

โปรแกรมคู่คา้ คาํอธบิาย 

ผลติภณัฑ์  คาํอธบิาย 

ขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑ ์ คาํอธบิาย 

รายได ้ คาํอธบิาย 

รายไดข้องบรษิทั คาํอธบิาย 

รายไดข้องผูต้ดิตอ่ คาํอธบิาย 

รายไดจ้ากผลติภณัฑ์ทีม่โีอกาสทางการขาย คาํอธบิาย  

การจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง ขอ้ความการจํากดัความรบัผดิชอบ  

ลอ็ตตวัอย่าง คาํอธบิาย 

การทาํรายการตวัอย่าง ความเหน็ 

คาํขอบรกิาร หวัเรือ่ง 

สนิคา้ทีท่าํรายการ คาํอธบิาย 

ยานพาหนะ คาํอธบิาย 

ประวตักิารบรกิารยานพาหนะ คาํอธบิาย 

โครงร่างเพจและรายการ 
คณุสามารถใชส้ทิธิใ์นโครงรา่งเพจและบทบาทเพือ่จํากดัฟิลด์ทีผู่ใ้ชส้ามารถคน้หา, ดูในรายการ และเอก็ซป์อรต์ เมือ่ผูใ้ชจ้ดัทาํหรอืจํากดัรายการเรคคอรด์หรอืใชก้ารคน้หาขัน้สงูเพือ่คน้หาเรคคอรด์ 
สทิธิแ์ละโครงร่างเพจทีร่ะบุใหก้บับทบาทของผูใ้ชร้ายนัน้จะกาํหนดฟิลด์ทีผู่ใ้ชส้ามารถคน้หาและดูได ้

หากฟิลด์ทัง้หมดในสทิธิก์ารคน้หาและรายการสาํหรบับทบาทของผูใ้ชถู้กเปิดใชง้าน ผูใ้ชจ้ะสามารถคน้หาฟิลด์ทัง้หมดทีม่อียู่ในโครงรา่งการคน้หาทีถู่กระบุใหก้บับทบาทของผูใ้ชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์ได ้
นอกจากนี้ เมือ่จดัทาํหรอืแกไ้ขรายการ ผูใ้ชส้ามารถเลอืกฟิลด์ทีจ่ะแสดงเป็นคอลมัน์ในรายการของเรคคอรด์ทีไ่ดจ้ากการคน้หาไดด้ว้ย 

หมายเหตุ: ขอแนะนําไมใ่หผู้ดู้แลระบบของบรษิทัเปิดใชส้ทิธิ ์ฟิลด์ทัง้หมดในการคน้หาและรายการ แกบ่ทบาทผูใ้ชส้ว่นใหญ่ เมือ่ไมม่กีารใชง้านสทิธิน์ี้ 
ฟิลด์ทีบ่รษิทัของคณุไมใ่ชจ้ะไมป่รากฏในเพจการคน้หาและรายการ ซึง่จะชว่ยลดปญัหาการตดิขดัและชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถเหน็ฟิลด์ทีต่นสนใจทีส่ดุไดง้า่ยยิง่ข ึน้ 

หากไมไ่ดใ้ชง้านฟิลด์ทัง้หมดในสทิธิก์ารคน้หาและรายการสาํหรบับทบาทของผูใ้ช ้ผูใ้ชจ้ะสามารถคน้หาฟิลด์ไดเ้ฉพาะเมือ่เป็นไปตามทัง้สองเกณฑต์่อไปนี้: 

 ฟิลดน์ัน้เป็นฟิลด์คน้หาทีส่ามารถใชง้านไดใ้นโครงรา่งการคน้หาทีก่าํหนดใหก้บับทบาทผูใ้ชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้  

 ฟิลดด์งักลา่วปรากฏบนโครงรา่งเพจรายละเอยีดทีร่ะบใุหก้บับทบาทของผูใ้ชส้าํหรบัประเภทเรคคอร์ด หากมกีารกาํหนดโครงรา่งเพจแบบไดนามกิสาํหรบับทบาท 
ฟิลด์ดงักลา่วจะตอ้งปรากฏบนโครงรา่งเพจแบบไดนามกิตวัใดตวัหนึง่  



การปรบัแต่งแอปพลิเคชนั 

 

การจดัการ Oracle CRM On Demand Release 37 
สงิหาคม 2018  143 

 

นอกจากนี้ เมือ่จดัทาํหรอืแกไ้ขรายการ ผูใ้ชส้ามารถเลอืกฟิลด์ทีจ่ะแสดงเป็นคอลมัน์ในรายการเรคคอรด์ทีไ่ดจ้ากการคน้หาได ้เฉพาะเมือ่ฟิลด์ดงักลา่วปรากฏบนโครงรา่งเพจรายละเอยีดตวัใดตวัหนึง่ 
รวมถงึโครงรา่งเพจแบบไดนามกิ ซึง่ระบุใหก้บับทบาทของผูใ้ชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์ การจํากดันี้ยงัสง่ผลต่อสิง่ทีผู่ใ้ชส้ามารถเอก็ซป์อรต์ในรายการดว้ย หากมกีารใชง้านสทิธิร์ายการ - 
เอก็ซป์อรต์ฟิลด์ทีแ่สดงบนบทบาทของผูใ้ช ้แต่ไม่ไดใ้ชง้านสทิธิร์ายการ - เอก็ซป์อรต์ฟิลด์ทัง้หมด ผูใ้ชจ้ะสามารถเอก็ซป์อรต์ไดเ้ฉพาะฟิลด์ทีป่รากฏในรายการเทา่นัน้ 
ผูใ้ชจ้ะไมส่ามารถเอก็ซป์อรต์ฟิลด์ทัง้หมดบนเรคคอรด์ในรายการได ้

หมายเหตุ: ในกรณีทีผู่ใ้ชเ้ริม่ทาํการคน้หาขัน้สงูจากลงิคข์ ัน้สงูในรายการของเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งบนเรคคอรด์หลกั 
จะมกีารพจิารณาเพิม่เตมิต่อฟิลด์การคน้หาทีม่อียู่และฟิลด์ทีส่ามารถแสดงไดใ้นผลการคน้หา สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการคน้หาขัน้สงูสาํหรบัเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิการตามขัน้ตอนนี้ บทบาทของคุณตอ้งมสีทิธิป์รบัแต่งแอปพลเิคชนั 

การจดัทาํโครงร่างเพจ 

1 ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ 

2 ในสว่นการปรบัแต่งแอปพลเิคชนั ใหค้ลกิลงิคก์ารปรบัแต่งแอปพลเิคชนั 

3 ในสว่นการตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ ใหค้ลกิทีล่งิค ์ประเภทเรคคอรด์ ทีต่อ้งการ 

4 ในสว่นโครงรา่งเพจ ใหค้ลกิลงิคโ์ครงรา่งเพจทีจ่ําเป็น 

5 ในรายการโครงรา่งเพจ ใหด้ําเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้ 

 คลกิทีล่งิค์แกไ้ขของโครงรา่งทีม่อียุ่เพือ่ทาํการแกไ้ข 

 คลกิปุ่ม โครงรา่งใหม่ เพือ่จดัทาํโครงรา่งใหม ่

 คลกิลงิค์ คดัลอก เพือ่คดัลอกโครงรา่งทีม่อียู่ 

วซิารด์โครงรา่งเพจ จะปรากฏขึน้เพือ่แนะนําคณุตลอดกระบวนการ 

หมายเหตุ: จํานวนขัน้ตอนในวซิารด์โครงรา่งเพจอาจแตกต่างกนัไปตามลงิคโ์ครงรา่งเพจทีคุ่ณคลกิ 

6 ในขัน้ตอนที ่1 ชือ่โครงรา่ง ใหป้้อนชือ่โครงรา่งและคาํอธบิาย (ไมจ่ําเป็น) 

7 ในขัน้ตอนที ่2 การตัง้คา่ฟิลด์ ใหเ้ลอืกลกัษณะต่างๆ ของฟิลด ์ดงันี้: 

 เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายจําเป็น สาํหรบัฟิลด์ใดกต็าม ทีค่ณุตอ้งการใหเ้ป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น  

หมายเหตุ: ไมม่กีารบงัคบัใหผู้ใ้ชเ้ลอืกฟิลด์ประเภทชอ่งทาํเครือ่งหมายทีถู่กทาํเครือ่งหมายวา่จําเป็น หากคุณตอ้งการใหฟิ้ลด์ชอ่งทาํเครือ่งหมายมคีา่เป็นจรงิ 
(กลา่วคอืคณุตอ้งการใหม้กีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย) คณุตอ้งใชก้ฎการตรวจสอบฟิลดใ์นฟิลด์ชอ่งทาํเครือ่งหมาย สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการจดัการฟิลด์ 
(ในหน้า 90) 

 เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายอ่านอย่างเดยีว สาํหรบัฟิลด์ใดกต็าม ทีค่ณุตอ้งการใหเ้ป็นแบบอ่านอย่างเดยีว 

 เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ปรากฏบนโครงรา่งเสมอ สาํหรบัฟิลด์ใดๆ ทีคุ่ณไมต่อ้งการใหผู้ใ้ชล้บออกจากโครงรา่ง 

หมายเหตุ:  เมือ่คณุจดัทาํโครงรา่งเพจใหม ่ชอ่งทาํเครือ่งหมาย ปรากฏบนโครงรา่งเสมอ จะถูกเลอืกไวต้ามค่าดฟีอลต์ 
และเป็นแบบอ่านอย่างเดยีวสาํหรบัฟิลดใ์ดกต็ามทีไ่ดร้บัการตัง้คา่เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น เวน้แต่วา่มกีารตัง้คา่ดฟีอลต์ไวส้าํหรบัฟิลด์นัน้ 
หากมกีารตัง้คา่ดฟีอลต์ไวส้าํหรบัฟิลด์ทีจ่ําเป็น จะทาํใหช้อ่งทาํเครือ่งหมาย ปรากฏบนโครงรา่งเสมอ ถูกเลอืกเอาไว ้แต่คณุสามารถยกเลกิการเลอืกนี้ได ้
เรายงัขอแนะนําใหคุ้ณเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ปรากฏบนโครงรา่งเสมอ สาํหรบัฟิลด์ใดกต็ามทีไ่ดร้บัการตัง้ค่าใหเ้ป็นฟิลด์จําเป็นโดยมเีงือ่นไข 
และหากคุณใชห้รอืวางแผนทีจ่ะใชโ้ครงรา่งเพจแบบไดนามกิสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ เราขอแนะนําใหค้ณุเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ปรากฏบนโครงร่างเสมอ 
สาํหรบัฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกทีข่บัเคลือ่นโครงรา่งแบบไดนามกิ 

 สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัชอ่งทาํเครือ่งหมาย จําเป็นโดยมเีงือ่นไข โปรดดูที ่เกีย่วกบัฟิลด์จําเป็นโดยมเีงือ่นไข (ในหน้า 103)  



การจดัการ Oracle CRM On Demand 

 

144  การจดัการ Oracle CRM On Demand Release 37 
สงิหาคม 2018 
 

8 ในขัน้ตอนที ่3 โครงร่างฟิลด์ คณุสามารถ 

 ยา้ยฟิลด์จากรายการ ประเภทเรคคอรด์ ฟิลด์ทีใ่ชไ้ด ้ไปยงัสว่นต่างๆ ของบรเิวณ ประเภทเรคคอรด์ จดัเตรยีมโครงรา่งเพจ 

ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่คุณยา้ยฟิลด์ทีก่าํหนดเองและฟิลด์ทีจ่ําเพาะต่ออุตสาหกรรม ซึง่คุณตอ้งการจะเพิม่ในฟอรม์ นอกจากนี้ หากฟิลด์ใดกต็ามทีคุ่ณเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย 
ปรากฏบนโครงรา่งเสมอ ไวใ้นขัน้ตอนที ่2 ยงัไมป่รากฏขึน้บนโครงรา่ง ใหเ้พิม่ฟิลด์เหลา่นัน้ใหก้บัโครงรา่ง 

คาํเตือน: หากไมไ่ดต้ัง้คา่ดฟีอลต์ไวส้าํหรบัฟิลด์ทีจ่ําเป็น จะตอ้งมฟิีลด์ทีจ่ําเป็นอยู่บนโครงรา่งเพจ มฉิะนัน้แลว้ 
ใครกต็ามทีม่โีครงรา่งดงักล่าวจะไมส่ามารถจดัทาํหรอืแกไ้ขเรคคอรด์ในประเภทเรคคอรด์นัน้ได ้หากมกีารตัง้ค่าดฟีอลต์สาํหรบัฟิลด์ทีจ่ําเป็น 
ฟิลด์ทีจ่ําเป็นจะสามารถปรากฏในโครงรา่งเพจหรอืไมก่ไ็ด ้ในทาํนองเดยีวกนันี้ คณุจะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มฟิีลด์จําเป็นโดยมเีงือ่นไขใดๆ อยู่ในโครงร่างเพจทีเ่กีย่วขอ้ง มฉิะนัน้ 
ผูใ้ชจ้ะไมส่ามารถป้อนคา่สาํหรบัฟิลด์เหลา่นัน้ไดเ้มือ่กลายเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น 

 ลบฟิลด์คาํอธบิายออกจากโครงรา่งเพจของคุณ หรอืยา้ยฟิลด์คาํอธบิายไปยงัพืน้ทีอ่ ืน่บนโครงรา่งเพจของคณุ 

 จดัเรยีงขอ้มลูใหม ่

หมายเหตุ: การเปลีย่นแปลงเหลา่นี้มผีลกบัฟอร์มทัง้หมดของประเภทเรคคอรด์นัน้ เมือ่ผูใ้ชท้ีม่บีทบาททีเ่หมาะสมดูเพจ อย่างไรกต็าม 
หากคุณอปัเดตโครงรา่งฟิลด์หลงัจากผูใ้ชท้าํโครงร่างฟิลด์ของประเภทเรคคอรด์ใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล การเปลีย่นแปลงดงักลา่วจะไม่มผีลกบัโครงรา่งสว่นบุคคล 
ฟิลด์บางฟิลด์จะมกีลุ่มของฟิลด์หรอืฟิลด์แบบหลายบรรทดั ใหห้ลกีเลีย่งการยา้ยฟิลด์เหลา่นัน้ไปมาเนื่องจากขอ้มลูอาจซอ้นทบักบัฟิลด์อืน่ในโครงรา่งสดุทา้ยได ้ดว้ยเหตุผลนี้ 
แอปพลเิคชนัจงึไมอ่นุญาตใหคุ้ณยา้ยฟิลด์ขอ้ความแบบหลายบรรทดั เชน่ คาํอธบิาย  
แอปพลเิคชนัจะใชเ้ทมเพลททีอ่ยู่ทีม่ฟิีลด์เฉพาะสาํหรบัแต่ละประเทศ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการแมปประเทศและทีอ่ยู่ (ในหน้า 475) 

9 ในขัน้ตอนที ่4 ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง คณุสามารถ: 

 เพิม่สว่นหรอืลบสว่นทีป่รากฏบนเพจรายละเอยีด สว่นคอืบรเิวณทีผู่ใ้ชส้ามารถเชือ่มโยงเรคคอรด์ตา่งๆ เขา้กบัเรคคอรด์ปจัจุบนั 

เชน่ หากคุณไมต่อ้งการใหพ้นักงานเชือ่มโยงผลติภณัฑก์บัโอกาสทางการขาย ใหต้รวจสอบใหแ้น่ใจวา่สว่นผลติภณัฑไ์มป่รากฏในกลอ่งขอ้มลูทีแ่สดงหรอืขอ้มลูทีใ่ชไ้ด ้

หมายเหตุ: ผูใ้ชส้ามารถเปลีย่นการตัง้คา่ดฟีอลต์เหลา่นี้ไดโ้ดยผา่นลงิคแ์กไ้ขโครงรา่ง บนเพจรายละเอยีด สาํหรบัแอปพลเิคชนัของผูใ้ช ้
หลงัจากทีผู่ใ้ชไ้ดแ้กไ้ขโครงรา่งสว่นบุคคลของตนแลว้ ผูใ้ชจ้ะไมเ่หน็การเปลีย่นแปลงใหม่ทีเ่กดิกบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัเป็นผูท้าํ 
จนกวา่ผูใ้ชจ้ะแกไ้ขโครงรา่งของตนในภายหลงั 

 เปลีย่นลาํดบัของสว่นต่างๆ บนเพจรายละเอยีด 

หมายเหตุ: การเปลีย่นแปลงเหลา่นี้จะมผีลกบัเพจรายละเอยีด สาํหรบัเรคคอรด์ประเภทนัน้เมือ่ผูใ้ชท้ีม่บีทบาทกาํหนดเองทีเ่หมาะสมเรยีกดูเพจ 

10 ในขัน้ตอนที ่5 โครงร่างขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง ใหเ้ลอืกโครงรา่งขอ้มลูเกีย่วขอ้งทีเ่หมาะสมสาํหรบัแต่ละสว่นของขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในเพจ 

หมายเหตุ: โครงรา่งดฟีอลต์ของแต่ละสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งเป็นคา่มาตรฐาน หากคณุจดัทาํโครงรา่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งแบบกาํหนดเองไวแ้ลว้ คณุสามารถเลอืกไดจ้ากรายการ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทําโครงรา่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง โปรดดูที ่การปรบัแต่งโครงรา่งรายการทีเ่กีย่วขอ้ง (ในหน้า 135) 

11 คลกิ เสรจ็สิน้ 

12 ระบุโครงรา่งเพจสาํหรบัประเภทเรคคอรด์นี้ใหก้บับทบาทผูใ้ชต้่างๆ ตามทีจ่ําเป็น โปรดดูที ่การเพิม่บทบาท (ในหน้า 258) 
 

การปรบัแต่งโครงรา่งเพจสาํหรบัการจดัทาํเรคคอรด์ใหม ่
คณุสามารถจดัทาํและปรบัแต่งโครงรา่งเพจทีใ่ชใ้นการจดัทาํเรคคอรด์ใหมไ่ด ้สาํหรบัโครงรา่งเหลา่นี้ คณุสามารถปรบัปรงุลกัษณะและหน้าตาของ Oracle CRM On Demand 
เพือ่ทาํใหผู้ใ้ชส้ามารถเหน็ไดเ้ฉพาะฟิลด์ทีเ่กีย่วขอ้งและทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุของประเภทเรคคอรด์ได ้ 

ในเพจโครงรา่งเรคคอรด์ใหม่ คณุสามารถเลอืกฟิลด์ทีจ่ะปรากฏขึน้ในโครงรา่ง ฟิลด์ทีเ่ป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น ฟิลด์แบบอา่นอย่างเดยีว และคุณยงัสามารถจดัเรยีงลาํดบัของฟิลด์ต่างๆ 
ในโครงรา่งเพือ่ใหต้รงกบัความตอ้งการทางธุรกจิของคณุไดอ้กีดว้ย  

คณุสามารถคดัลอกหรอืแกไ้ขโครงรา่งทีม่อียู่ แลว้แกไ้ขใหต้รงกบัความตอ้งการของคุณ  

หมายเหตุ: มกีารจํากดัจํานวนตวัอกัษรทีค่ณุสามารถใชใ้นชือ่โครงรา่ง สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่เกีย่วกบัขดีจาํกดัโครงรา่งทีก่าํหนดเอง (ในหน้า 138) 
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หลงัจากทีคุ่ณจดัทาํโครงรา่ง คณุตอ้งใชว้ซิารด์การจดัการบทบาทในการระบุโครงรา่งเรคคอรด์ใหมใ่หก้บับทบาทผูใ้ชท้ีต่อ้งใชโ้ครงรา่งนัน้ เมือ่คณุดําเนนิการดงักลา่ว 
คณุจะสามารถระบุตําแหน่งทีจ่ะใชโ้ครงรา่งในแอปพลเิคชนัได้ ตวัอย่างเชน่ คณุสามารถระบุวา่จะใชโ้ครงร่างเมือ่ผูใ้ชจ้ดัทาํเรคคอรด์ผา่นแถบการดําเนินการหรอืสว่นหวัรว่มเทา่นัน้ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการระบุโครงรา่งเรคคอรด์ใหมใ่หก้บับทบาท โปรดดูที ่การเพิม่บทบาท (ในหน้า 258) และ เกีย่วกบัโครงรา่งของเพจเรคคอรด์ใหม่  

ในการจดัทาํหรือแก้ไขโครงร่างสาํหรบัการจดัทาํเรคคอรด์ใหม่ 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้ 

2 ในสว่นการปรบัแต่งแอปพลเิคชนั ใหค้ลกิลงิคก์ารปรบัแต่งแอปพลเิคชนั  

3 ในสว่นการตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ ใหค้ลกิทีล่งิค ์ประเภทเรคคอรด์ ทีต่อ้งการ 

4 ในสว่นการจดัการโครงรา่งเพจ ใหค้ลกิทีล่งิคโ์ครงรา่งเรคคอรด์ใหมข่องประเภทเรคคอรด์  

5 ในเพจโครงรา่งเรคคอรด์ใหม่ ใหด้ําเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้:  

 คลกิ แกไ้ข หรอื คดัลอก เพือ่แกไ้ขโครงรา่งทมีอียู่ 

 คลกิปุ่ม โครงรา่งใหม่ เพือ่จดัทาํโครงรา่งใหม ่

วซิารด์โครงรา่งเพจ จะปรากฏขึน้เพือ่แนะนําคณุตลอดกระบวนการ 

6 ขัน้ตอนที ่1 ชือ่โครงรา่ง ใหป้้อนชือ่โครงรา่ง และคาํอธบิายหากจําเป็น 

7 ในขัน้ตอนที ่2 การตัง้คา่ฟิลด์ ใหเ้ลอืกลกัษณะต่างๆ ของฟิลด ์ดงันี้:  

 เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายจําเป็น สาํหรบัฟิลด์ใดกต็าม ทีค่ณุตอ้งการใหเ้ป็นฟิลด์ทีจ่าํเป็น  

หมายเหตุ: ผูใ้ชไ้มจ่ําเป็นตอ้งเลอืกฟิลด์ชอ่งทาํเครือ่งหมายประเภทซึง่ทาํเครือ่งหมายเป็น จําเป็น หากคณุตอ้งการใหฟิ้ลด์ชอ่งทาํเครือ่งหมายมคีา่จรงิ (ซึง่กค็อื 
คณุตอ้งการใหม้กีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย) คุณจะตอ้งใชก้ฎการตรวจสอบฟิลด์กบัฟิลด์ชอ่งทาํเครือ่งหมาย สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการจดัการฟิลด์ 
(ในหน้า 90) 

 เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายอ่านอย่างเดยีว สาํหรบัฟิลด์ใดกต็าม ทีค่ณุตอ้งการใหเ้ป็นแบบอ่านอย่างเดยีว 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัชอ่งทําเครือ่งหมาย จําเป็นโดยมเีงือ่นไข โปรดดูที ่เกีย่วกบัฟิลด์จําเป็นโดยมเีงือ่นไข (ในหน้า 103)  

8 ในขัน้ตอนที ่3 โครงร่างฟิลด์ คณุสามารถ 

 ยา้ยฟิลด์จากรายการฟิลด์ประเภทเรคคอรด์ทีใ่ชไ้ดไ้ปยงัสว่นต่างๆ ของพืน้ทีโ่ครงรา่งเพจ จดัการประเภทเรคคอรด์  

ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่คุณยา้ยฟิลด์ทีก่าํหนดเองและฟิลด์ทีจ่ําเพาะต่ออุตสาหกรรมทีค่ณุตอ้งการจะเพิม่มายงัโครงรา่งเพจ 

คาํเตือน: หากไมไ่ดต้ัง้คา่ดฟีอลต์ไวส้าํหรบัฟิลด์ทีจ่ําเป็น จะตอ้งมฟิีลด์ทีจ่ําเป็นอยู่บนโครงรา่งเพจ มฉิะนัน้แลว้ 
ใครกต็ามทีม่โีครงรา่งดงักล่าวจะไมส่ามารถจดัทาํเรคคอรด์ในประเภทเรคคอรด์นัน้ได้ หากมกีารตัง้คา่ดฟีอลต์สาํหรบัฟิลด์ทีจ่ําเป็น ฟิลด์ทีจ่ําเป็นจะสามารถปรากฏในโครงร่างเพจหรอืไมก่ไ็ด้ 
ในทาํนองเดยีวกนันี้ คณุจะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มฟิีลด์จําเป็นโดยมเีงือ่นไขใดๆ อยู่ในโครงรา่งเพจทีเ่กีย่วขอ้ง มฉิะนัน้ 
ผูใ้ชจ้ะไมส่ามารถป้อนคา่สาํหรบัฟิลด์เหลา่นัน้ไดเ้มือ่กลายเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น 

 ลบฟิลด์คาํอธบิายออกจากโครงรา่งเพจของคุณ หรอืตรวจสอบวา่ฟิลด์คาํอธบิายอยู่ในสว่นฟิลด์ขอ้ความแบบยาวของโครงรา่งเพจของคณุ  

 จดัเรยีงขอ้มลูโดยการยา้ยฟิลด์ระหวา่งส่วนต่างๆ ตามตอ้งการ  

หมายเหตุ: การเปลีย่นแปลงเหลา่นี้มผีลกบัฟอร์มทัง้หมดของประเภทเรคคอรด์นัน้ เมือ่ผูใ้ชท้ีม่บีทบาททีเ่หมาะสมดูเพจ ฟิลด์บางฟิลด์จะมกีลุ่มของฟิลด์หรอืฟิลด์แบบหลายบรรทดั 
ใหห้ลกีเลีย่งการยา้ยฟิลด์เหลา่นัน้ไปมาเนื่องจากขอ้มลูอาจซอ้นทบักบัฟิลด์อืน่ในโครงรา่งสดุทา้ยได ้

9 คลกิ เสรจ็สิน้ 
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หมายเหตุ: หลงัจากทีค่ณุเพิม่โครงรา่งลงในแอปพลเิคชนัแลว้ คณุตอ้งกาํหนดบทบาทผูใ้ชใ้หเ้ขา้ใชง้านโครงรา่งนัน้ได ้ผูใ้ชจ้งึจะมองเหน็โครงรา่งนัน้ได ้
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเพิม่และแกไ้ขบทบาทผูใ้ช ้โปรดดูที ่การเพิม่บทบาท (ในหน้า 258) 

 
 

การเปล่ียนช่ือส่วนฟิลด ์
บนเพจแกไ้ขและเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์ ฟิลด์ต่างๆ ถูกจบักลุม่ไวเ้ป็นสว่นๆ เมือ่ตอ้งการใชค้าํศพัท์ทีผู่ใ้ชคุ้น้เคย 
คณุสามารถเปลีย่นชือ่ซึง่อยู่เหนอืกลุ่มของฟิลด์บนเพจแกไ้ขหรอืเพจรายละเอยีดของคณุได ้เชน่ บนโฮมเพจบรษิทั คณุสามารถเปลีย่นขอ้มลูบรษิทัหลกัเป็นโปรไฟลบ์รษิทัได ้

คณุไมส่ามารถเปลีย่นชือ่สว่นในโครงรา่งมาตรฐานได ้คณุตอ้งจดัทาํสว่นใหมแ่ละเปลีย่นชือ่สว่นในโครงรา่งทีก่ําหนดเองนัน้ 

สว่นทีไ่มม่ฟิีลด์อยู่ในสว่นจะไมป่รากฏบนเพจรายละเอยีด 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิการตามขัน้ตอนนี้ บทบาทของคุณตอ้งมสีทิธิป์รบัแต่งแอปพลเิคชนั 

ในการเปลีย่นชือ่ส่วน 

1 ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ 

2 ในสว่นการปรบัแต่งแอปพลเิคชนั ใหค้ลกิลงิคก์ารปรบัแต่งแอปพลเิคชนั 

3 ในสว่นการตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ ใหค้ลกิทีล่งิค ์ประเภทเรคคอรด์ ทีต่อ้งการ 

4 ในสว่นโครงรา่งเพจ ใหค้ลกิลงิคโ์ครงรา่งเพจทีจ่ําเป็น 

5 ในเพจโครงรา่งเพจประเภทเรคคอรด์ ใหค้ลกิสว่นแกไ้ข 

6 ในรายการดรอปดาวน์ภาษาทีแ่ปล ใหเ้ลอืกภาษาหลกัสาํหรบับรษิทัของคณุ 

7 ในชือ่ทีแ่สดง ใหป้้อนชือ่ทีค่ณุตอ้งการใช ้

8 (ไมจ่ําเป็น) ในการระบุวา่ชือ่ทีถู่กอปัเดต (ไมใ่ชช่ือ่ใหม)่ จําเป็นตอ้งแปลเป็นภาษาอืน่ทีใ่ชง้านในบรษิทัของคณุหรอืไม่ ใหเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล  

หมายเหตุ: หากคุณตอ้งการใหช้ือ่ทีอ่ปัเดตนี้ปรากฏในภาษาทีใ่ชง้านอืน่ๆ ใหเ้ลอืกชอ่ง ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล ในภาษาอืน่ๆ (หรอืเมือ่คุณเลอืกภาษาอืน่จากรายการดรอปดาวน์ การแปล 
ในเพจนี้) ชือ่ทีอ่ปัเดตจะปรากฏเป็นขอ้ความสน้ํีาเงนิในวงเลบ็จนกวา่คณุจะป้อนเวอรช์นัทีแ่ปลแลว้ดว้ยตนเอง ซึง่จะช่วยตดิตามคาํศพัท์ทีจ่ําเป็นตอ้งแปล  
หากคุณไมเ่ลอืก ทําเครือ่งหมายเพือ่แปล ชือ่ทีแ่สดงกอ่นหน้านี้จะยงัคงอยู่และจะไมเ่ปลีย่นแปลงเมือ่คณุเปลีย่นแปลงทีน่ี่ 

9 ในการป้อนชือ่ใหม่ทีแ่ปลแลว้ดว้ยตนเอง: 

a จากรายการดรอปดาวน์ภาษาในการแปล เลอืกภาษาทีคุ่ณตอ้งการแปล 

b ป้อนคาํแปลทีเ่ทยีบเทา่กนัในฟิลด์ชือ่ทีแ่สดง และคลกิ บนัทกึ 

c คลกิทีล่งิคเ์พือ่กลบัไปทีเ่พจฟิลด์ทีค่ณุอปัเดตลา่สดุ และเลอืกภาษาอกีครัง้หากจําเป็น 

ชือ่ทีแ่ปลจะปรากฏเป็นขอ้ความสดีําในคอลมัน์ชือ่ทีแ่สดง 
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เก่ียวกบัเวบ็แอปเพลต็ท่ีกาํหนดเอง 
เวบ็แอปเพลต็ทีก่าํหนดเองทาํใหคุ้ณสามารถกาํหนดขอ้มลูเวบ็ภายนอก รายงาน และแผงควบคุมลงในตําแหน่งต่อไปนี้ใน Oracle CRM On Demand: 

 สาํหรบัเวบ็แอปเพลต็รว่ม: 

 แถบการดําเนินการ 

หมายเหตุ: สาํหรบัรลีสี 27 และใหมก่วา่ ยงัหมายรวมถงึเวบ็แอปเพลต็ร่วมในสว่นหวัรว่มดว้ย ซึง่สามารถตัง้คา่เป็นสว่นหนึง่ของโครงรา่ง แถบการดําเนนิการ และ 
สว่นหวัรว่ม 

 โฮมเพจของฉัน 

 สาํหรบัเวบ็แอปเพลต็ประเภทเรคคอรด์: 

 โฮมเพจประเภทเรคคอรด์ 

 เพจรายละเอยีด  

หมายเหตุ: สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัขอ้ควรพจิารณาทีใ่ชก้บัการใชร้หสัทีก่าํหนดเองใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที ่
ขอ้ควรพจิารณาสาํคญัสาํหรบัลกูคา้ในการใชร้หสัทีก่าํหนดเองใน Oracle CRM On Demand (โปรดดูที ่"ขอ้ควรพจิารณาสาํคญัสาํหรบัลกูคา้ในการใชโ้คด้ทีก่าํหนดเองใน Oracle 
CRM On Demand" ในหน้า 197) 

คณุสามารถจดัทาํเวบ็แอปเพลต็ไดห้า้ประเภท ซึง่ชว่ยใหค้ณุสามารถกาํหนดขอ้มลูเวบ็ประเภทต่างๆ ไดด้งันี้: 

 แผงควบคมุ ใชเ้พือ่กาํหนดแผงควบคุม 

 ฟีด ใชใ้นการกาํหนดฟีด RSS เชน่ คณุอาจต้องการกาํหนดฟีดขา่วสารเกีย่วกบั โฮมเพจของฉัน 

หมายเหตุ: สนบัสนุนเฉพาะมาตรฐาน RSS 2.0 เทา่นัน้ 

 HTML ใชใ้นการกําหนดรหสั HTML ตวัอย่างเชน่ ใชเ้วบ็แอปเพลต็นี้เพือ่กาํหนดเครือ่งมอืทางเวบ็จากทีม่าภายนอก เชน่ Google Maps 

 รายงาน ใชเ้พือ่ฝงัรายงาน 

 URL ใชเ้พือ่กาํหนดเนื้อหาทีม่อียู่ใน URL ทีร่ะบุในแอปเพลต็ภายใน Oracle CRM On Demand ตวัอย่าง เชน่ 
คณุอาจมเีวบ็แอปเพลต็ทีก่าํหนดเองในเพจรายละเอยีดลดีทีใ่หค้ณุดูการคน้หา Google ตามชือ่ลดีนัน้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัมาตรฐานของ URL ใน Oracle CRM On 
Demand โปรดดูที ่เกีย่วกบัมาตรฐานของ URL (ในหน้า 187) 

หมายเหตุ: คณุสามารถใช ้URL เพือ่กาํหนดรายงานหรอืแผงควบคมุในเวบ็แอปเพลต็ทีก่ําหนดเอง แทบ็เวบ็ หรอืเวบ็ลงิคข์องประเภท URL ได ้อย่างไรกต็าม 
ฟงักช์นันี้ไมไ่ดร้บัการสนบัสนุนโดยสมบูรณ์ และ URL อาจไมท่าํงานหลงัจากการอปัเกรดสาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัสถานทีท่ีส่ามารถดําเนินการรายงานและแผงควบคมุใน Oracle 
CRM On Demand ใหดู้ที ่เกีย่วกบัการดาํเนนิการรายงานและแผงควบคุมใน Oracle CRM On Demand (โปรดดูที ่
"เกีย่วกบัการกาํหนดรายงานและแผงควบคุมใน Oracle CRM On Demand" ในหน้า 118) 

คณุสามารถเพิม่เวบ็แอปเพลต็สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ใดกต็ามทีล่งิค ์โครงรา่งเพจ สามารถมองเหน็ได ้ 

การจดัทาํเวบ็แอปเพลต็ทีก่าํหนดเองมขีอ้ดมีากกว่าการสรา้งแทบ็เวบ็ทีก่าํหนดเองอยู่สองประการ คอื:  

 เวบ็แอปเพลต็ทีก่าํหนดเองจะแสดงในเพจ เชน่ รายละเอยีดลดี ใหค้ณุดูขอ้มลูในเพจรายละเอยีดพรอ้มกบัขอ้มลูบรบิทอื่นๆ ในทางกลบักนั หากดูขอ้มลูภายนอกของคณุโดยใชแ้ทบ็เวบ็ 
เมือ่คณุคลกิแทบ็เวบ็ คณุจะออกจากเพจรายละเอยีด และเปลีย่นไปยงัเพจแทบ็เวบ็ 

 บรษิทัของคุณอาจมขีอ้มลูทีคุ่ณตอ้งการแสดงเป็นจํานวนมาก เชน่ หลกัทรพัย์ต่างๆ 
เวบ็แอปเพลต็ทีก่าํหนดเองจะชว่ยใหค้ณุสามารถแสดงขอ้มลูจํานวนมากจากเวบ็ไซต์อืน่ไดโ้ดยทีค่ณุไมต่อ้งโหลดขอ้มลูมาไวใ้น Oracle CRM On Demand 
การโหลดขอ้มลูจํานวนมากลงใน Oracle CRM On Demand จําเป็นตอ้งมเีครือ่งมอืการใชร้่วมกนัในการจดัการคอลมัน์ของขอ้มลูเป็นจํานวนมาก  

ขีดจาํกดัเวบ็แอปเพลต็ท่ีกาํหนดเอง 
จํานวนสงูสดุของเวบ็แอปเพลต็ทีก่าํหนดเองทีส่ามารถแสดงในวซิารด์โครงรา่งคอื 200 ขอ้จาํกดันี้ใชใ้นวซิารด์โครงรา่งสาํหรบัโฮมเพจของฉัน โฮมเพจประเภทเรคคอรด์และเพจรายละเอยีด 
และแถบการดําเนนิการ รายงานโฮมเพจทีก่าํหนดเองจะรวมอยู่ในการนบัเวบ็แอปเพลต็ทีก่ําหนดเองสาํหรบัโฮมเพจประเภทเรคคอรด์และตําแหน่งทีต่ัง้โฮมเพจของฉัน 
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ขอ้จํากดันี้จะมผีลต่อโครงรา่งทีผู่ใ้ชเ้หน็ในแอปพลเิคชนั รวมทัง้วซิารด์โครงรา่งทีผู่ดู้แลระบบใชใ้นการสรา้งและแกไ้ขโครงรา่ง ถา้มกีารสรา้งเวบ็แอปเพลต็ทีก่าํหนดเองมากกวา่ 200 
รายการสาํหรบัตําแหน่งทีต่ัง้หนึ่งๆ (ซึง่กค็อื สาํหรบัโฮมเพจของฉัน หรอืโฮมเพจประเภทเรคคอร์ด หรอืเพจรายละเอยีด หรอืแถบการดําเนินการ) ในครัง้ถดัไปทีคุ่ณแกไ้ขโครงรา่งสาํหรบัตําแหน่งทีต่ัง้นัน้ 
จะมกีารแสดงเพยีง 200 รายการลา่สดุของเวบ็แอปเพลต็ทีก่าํหนดเองทีป่รบัเปลีย่นในวซิารด์โครงรา่งเทา่นัน้ เวบ็แอปเพลต็ทีก่าํหนดเองทีเ่หลอือยู่จะไมแ่สดง 
แมว้า่แอปเพลต็เหลา่นัน้จะอยู่ในรายการแอปเพลต็ทีแ่สดงหรอืรายการแอปเพลต็ทีใ่ชไ้ดก้อ่นหน้านี้ หลงัจากคณุบนัทกึการเปลีย่นแปลงในโครงรา่ง แอปเพลต็ใดๆ 
ทีไ่มพ่รอ้มใชง้านในวซิารด์จะไมพ่รอ้มใชง้านสาํหรบัผูใ้ชท้ีบ่ทบาทมโีครงรา่งนัน้อกีต่อไป 
แมว้า่แอปเพลต็จะแสดงในโครงรา่งตามคา่ดฟีอลต์หรอืมพีรอ้มใชง้านใหผู้ใ้ชเ้พิม่ลงในโครงรา่งของตนกอ่นหน้านี้กต็าม 

ข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 การจดัทาํเวบ็แอปเพลต็สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ (ในหน้า 149) 

 การจดัทาํเวบ็แอปเพลต็ร่วม (ในหน้า 195) 

 การจดัทาํเวบ็แอปเพลต็แผงควบคมุ (ในหน้า 157) 

 การจดัทาํเวบ็แอปเพลต็ HTML (ในหน้า 153) 

 การจดัทาํเวบ็แอปเพลต็รายงาน (ในหน้า 156) 

 การจดัทาํเวบ็แอปเพลต็ฟีด RSS (ในหน้า 151) 

 การจดัทาํเวบ็แอปเพลต็ URL (ในหน้า 154) 

 ตวัอย่างการตัง้คา่เวบ็แอปเพลต็ฟีด RSS (ในหน้า 158) 

 การแปลชือ่เวบ็แอปเพลต็และรายงานทีก่าํหนดเอง (ในหน้า 160) 

 เกีย่วกบัการปิดใชง้านโคด้ทีก่าํหนดเองสาํหรบัผูใ้ช ้(ในหน้า 148) 
 

เก่ียวกบัการปิดใช้งานโค้ดท่ีกาํหนดเองสาํหรบัผูใ้ช้ 
เมือ่คณุกาํลงัแกป้ญัหาทางเทคนคิสาํหรบัผูใ้ชใ้น Oracle CRM On Demand คณุอาจตอ้งการปิดใชง้านโคด้ทีก่าํหนดเองทัง้หมด รวมถงึโคด้ทีก่าํหนดเองในเวบ็แอปเพลต็ทีป่รบัแต่งเอง 
และสว่นเพิม่เตมิของสว่นหวั HTML ทีก่าํหนดเองสาํหรบัผูใ้ชด้งักลา่วหากไมม่ปีญัหาเกดิขึน้อกีเมือ่ปิดใชง้านโคด้ทีก่าํหนดเอง โคด้ทีก่าํหนดเองอาจเป็นสาเหตุของปญัหาดงักลา่ว นอกจากนี้ 
หากคุณตดิต่อขอความชว่ยเหลอืจาก Oracle เราอาจขอใหค้ณุปิดใชง้านโคด้ทีก่าํหนดเองทัง้หมดเพือ่ชว่ยในการแกไ้ขปญัหา 

ฟิลด์ การเปิดใชง้านโคด้ทีก่าํหนดเอง ในโปรไฟล์ของผูใ้ชช้ว่ยใหผู้ดู้แลระบบสามารถปิดใชง้านโคด้ทีก่าํหนดเองทัง้หมดสาํหรบัผูใ้ชด้งักลา่วได้ 
และยงัชว่ยใหคุ้ณเปิดใชง้านตวับ่งชีโ้คด้ทีก่าํหนดเองไดส้าํหรบัผูใ้ช ้เมือ่มกีารเปิดใชง้านตวับ่งชีโ้คด้ทีก่าํหนดเองสาํหรบัผูใ้ช ้
ขอ้ความอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้จะปรากฏทีด่า้นลา่งของแต่ละเพจทีผู่ใ้ชเ้ขา้ใชใ้น Oracle CRM On Demand: 

 โค้ดท่ีกาํหนดเองเปิดใช้งานอยู่ ตรวจพบโคด้ทีก่าํหนดเองและเปิดใชง้านโคด้ทีก่าํหนดเองอยู่ในเพจปจัจุบนั 

 ไมพ่บโค้ดท่ีกาํหนดเอง ตรวจไมพ่บโคด้ทีก่าํหนดเองในเพจปจัจบุนั 

 ไมใ่ช้งานโค้ดท่ีกาํหนดเอง ตรวจพบโคด้ทีก่าํหนดเองสาํหรบัเพจปจัจบุนั แต่ปิดใชง้านโคด้ทีก่าํหนดเอง 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัตวัเลอืกทีม่ใีนฟิลด์การเปิดใชง้านโคด้ทีก่าํหนดเอง โปรดด ูฟิลด์ผูใ้ช ้(ในหน้า 229) 

หมายเหตุ: หากคุณเพิม่ฟิลด์การเปิดใชง้านโคด้ทีก่าํหนดเองลงในโครงรา่งเพจผูใ้ชเ้จา้ของสาํหรบับทบาทผูใ้ช ้จะทาํใหผู้ใ้ชท้ีม่บีทบาทสามารถปิดใชง้านโคด้ทีก่าํหนดเอง 
และเปิดใชง้านตวับ่งชีโ้คด้ทีก่าํหนดเองสาํหรบัตวัเองได ้
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เก่ียวกบัโค้ดท่ีกาํหนดเองในรหสัท่ีมา 
เมือ่เปิดใชง้านโคด้ทีก่าํหนดเองในเพจ โคด้ทีก่าํหนดเองจะปรากฏในรหสัทีม่าสาํหรบัเพจนัน้ พรอ้มกบัความเหน็ทีก่าํกบัจุดเริม่ตน้และจุดสิน้สดุของโคด้ทีก่าํหนดเองนัน้ เมือ่ปิดใชง้านโคด้ทีก่าํหนดเอง 
โคด้ทีก่าํหนดเองจะไมร่วมอยู่ในรหสัทีม่าของเพจนัน้ แต่รหสัทีม่าจะรวมความเหน็ทีร่ะบุวา่โคด้ทีก่าํหนดเองถูกปิดใชง้านเอาไวด้ว้ย 
 

การจดัทาํเวบ็แอปเพลต็สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 
คณุสามารถกาํหนดขอ้มลูเวบ็ภายนอกไดโ้ดยการจดัทาํเวบ็แอปเพลต็ทีก่าํหนดเองทีจ่ะปรากฏบนโฮมเพจหรอืเพจรายละเอยีดสาํหรบัประเภทเรคคอร์ด นอกจากนี้ 
คณุยงัสามารถกาํหนดรายงานและแผงควบคมุในเวบ็แอปเพลต็ทีก่าํหนดเองสาํหรบัโฮมเพจประเภทเรคคอรด์และเพจรายละเอยีด 

เมือ่คณุสรา้งเวบ็แอปเพลต็ คณุจะตอ้งเพิม่เวบ็แอปเพลต็ลงในโครงรา่งเพจของโฮมเพจหรอืเพจรายละเอยีด เพือ่ใหผู้ใ้ชส้ามารถเหน็โครงรา่งเพจนัน้ จะตอ้งระบุโครงรา่งเพจใหก้บับทบาทผูใ้ชท้ีเ่หมาะสม 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนินการตามขัน้ตอนนี้ บทบาทของคุณตอ้งมสีทิธิป์รบัแต่งแอปพลเิคชนัและจดัการเวบ็แอปเพลต็ทีก่าํหนดเอง หากมกีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย 
ใชง้านการสนบัสนุนการแปลภาษาสาํหรบัเวบ็แอปเพลต็ ในโปรไฟลบ์รษิทั คณุจะสามารถจดัทาํแอปเพลต็ไดก้ต็่อเมือ่ภาษาทีเ่ลอืกไวใ้นฟิลด์ ภาษาในการแปล เป็นภาษาดฟีอลต์สาํหรบับรษิทั 

ในการจดัทาํเวบ็แอปเพลต็ใหม่ 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการปรบัแต่งแอปพลเิคชนั ใหค้ลกิลงิคก์ารปรบัแต่งแอปพลเิคชนั 

3 ในสว่นการตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ ใหค้ลกิทีล่งิค ์ประเภทเรคคอรด์ ทีต่อ้งการ 

4 ในสว่นการจดัการโครงรา่งเพจ ใหค้ลกิลงิคเ์วบ็แอปเพลต็ของ ประเภทเรคคอรด์ทีต่อ้งการ  

5 ในรายการแอปเพลต็ ประเภทเรคคอรด์ ใหค้ลกิ ใหม ่

6 ในเพจเวบ็แอปเพลต็ ใหป้้อนขอ้มลูในฟิลด์ต่อไปนี้ใหค้รบสมบูรณ์ 

ฟิลด ์ ความเห็น 

ชือ่ ป้อนชือ่ คา่ในฟิลด์ชือ่จะปรากฏในแถบชือ่ของสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
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ฟิลด ์ ความเห็น 

ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล ชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้สามารถใชไ้ดก้ต็่อเมือ่มกีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย 
ใชง้านการสนบัสนุนการแปลภาษาสาํหรบัเวบ็แอปเพลต็ ในโปรไฟลบ์รษิทัเทา่นัน้ 
เมือ่คณุจดัทาํแอปเพลต็เป็นครัง้แรก ระบบจะเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล 
ไวใ้หแ้ละเป็นแบบอ่านอย่างเดยีว ชอ่งทาํเครือ่งหมาย ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล 
นี้จะมผีลเฉพาะในกรณทีีค่ณุอปัเดตแอปเพลต็ทีม่อียู ่นอกจากนี้ ชอ่งทาํเครือ่งหมาย 
ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล 
ยงัเป็นแบบอ่านอย่างเดยีวหากคณุเลอืกภาษาอืน่ทีไ่มใ่ชภ่าษาดฟีอลต์สาํหรบับรษิทัในฟิลด์ภาษ

าในการแปล ในรายการของแอปเพลต็กอ่นทีค่ณุจะแกไ้ขแอปเพลต็ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการแปลชือ่เวบ็แอปเพลต็ทีก่าํหนดเอง โปรดดูที ่
การแปลชือ่เวบ็แอปเพลต็และรายงานทีก่าํหนดเอง (ในหน้า 160) 

หากคุณเปลีย่นชือ่ของเวบ็แอปเพลต็ทีก่าํหนดเองทีอ่ยู่ในภาษาดฟีอลต์ของบรษิทั 
ใหใ้ชช้อ่งทาํเครือ่งหมาย ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล ดงัต่อไปนี้: 

 หากคุณตอ้งการแทนทีค่าํแปลของชือ่ดว้ยชือ่ทีอ่ปัเดต ใหเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย 
ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล 

 หากคุณตอ้งการใหค้าํแปลของชือ่คงเดมิไมเ่ปลีย่นแปลง 
ไมต่อ้งเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล 

ทีต่ัง้ เลอืกโฮมเพจหรอืเพจรายละเอยีด ขึน้อยู่กบัวา่คณุตอ้งการใหข้อ้มลูภายนอก รายงาน 
หรอืแผงควบคุมปรากฏบนโฮมเพจหรอืบนเพจรายละเอยีด 

คอลมัน์ หมายเหตุ: ฟิลด์นี้จะใชไ้ดเ้ฉพาะเมือ่คา่ทีต่ัง้คอืโฮมเพจเทา่นัน้ 

ระบุความกวา้งของแอปเพลต็โดยเลอืกเดีย่วหรอืคูจ่ากเมนูคอลมัน์  

จากนัน้ ป้อนขอ้มลูลงในฟิลด์ตามประเภทของแอปเพลต็ทีค่ณุตอ้งการ ตามทีอ่ธบิายในหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 การจดัทาํเวบ็แอปเพลต็แผงควบคมุ (ในหน้า 157) 

 การจดัทาํเวบ็แอปเพลต็ HTML (ในหน้า 153) 

 การจดัทาํเวบ็แอปเพลต็รายงาน (ในหน้า 156) 

 การจดัทาํเวบ็แอปเพลต็ฟีด RSS (ในหน้า 151) 

 การจดัทาํเวบ็แอปเพลต็ URL (ในหน้า 154) 

ในการแสดงเวบ็แอปเพลต็ 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการปรบัแต่งแอปพลเิคชนั ใหค้ลกิลงิคก์ารปรบัแต่งแอปพลเิคชนั 

3 ในสว่นการตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ ใหค้ลกิทีล่งิค ์ประเภทเรคคอรด์ ทีต่อ้งการ 

4 ในสว่นโครงรา่งเพจ ใหค้ลกิลงิคโ์ครงรา่งเพจทีจ่ําเป็น 

5 ในรายการโครงรา่งเพจ ใหด้ําเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้ 

 คลกิ แกไ้ข เพือ่แกไ้ขโครงรา่งทีม่อียู่ 
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 คลกิ โครงรา่งใหม่ เพือ่จดัทาํโครงรา่งใหม ่

 คลกิ คดัลอก เพือ่คดัลอกโครงรา่งทีม่อียู่ 

วซิารด์โครงรา่งเพจ จะปรากฏขึน้และแนะนําคุณในการดําเนินการตามขัน้ตอนต่างๆ  

หมายเหตุ: จํานวนขัน้ตอนในวซิารด์โครงรา่งเพจอาจแตกตา่งกนั ขึน้อยู่กบัลงิคโ์ครงรา่งเพจทีค่ณุคลกิเลอืก ในขัน้ตอนที ่1 ชือ่โครงรา่ง ใหต้รวจสอบวา่โครงรา่งมชีือ่และมคีาํอธบิาย 
ถา้จําเป็น 

6 ในขัน้ตอน 4 ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง ใหด้ําเนนิการต่อไปนี้:  

a ยา้ยเวบ็แอปเพลต็ทีก่าํหนดเองใหมจ่ากรายการขอ้มลูทีใ่ชไ้ดไ้ปยงัรายการขอ้มลูทีแ่สดง 

b คลกิลูกศรขึน้และลง เพือ่กาํหนดตําแหน่งของเวบ็แอปเพลต็ทีก่าํหนดเองใหมต่ามทีต่อ้งการ 

c คลกิ เสรจ็สิน้ เพือ่สรา้งโครงรา่งใหม่ 

7 เพิม่โครงรา่งเพจใหก้บับทบาทผูใ้ชต้ามทีต่อ้งการ โปรดดูที ่การเพิม่บทบาท (ในหน้า 258)  

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
หวัขอ้ต่อไปนี้มตีวัอย่างการจดัทาํเวบ็แอปเพลต็ทีจ่ะแสดงฟีด RSS Twitter: 

 ตวัอย่างการตัง้คา่เวบ็แอปเพลต็ฟีด RSS (ในหน้า 158) 
 

การจดัทาํเวบ็แอปเพลต็ฟีด RSS 
จดัทาํแอปเพลต็ประเภทนี้สาํหรบัฟีด RSS ทีคุ่ณตอ้งการกาํหนดไวใ้นแอปพลเิคชนั ตัง้คา่แอปเพลต็ฟีด RSS เพือ่ใหเ้นื้อหาทีก่าํหนดไวส้มัพนัธก์บับทบาทผูใ้ช ้

คณุอาจอนุญาตใหผู้ใ้ชต้ัง้คา่แอปเพลต็ฟีด RSS แต่ขอแนะนําวา่ควรกาํหนดใหม้แีอปเพลต็ทีส่ามารถตัง้ค่าไดเ้พยีงไมก่ีต่วัเท่านัน้ หากคุณเพิม่แอปเพลต็ฟีด RSS ลงในแถบ การดําเนนิการ 
และกาํหนดใหม้เีรคคอรด์ในแทบ็เวบ็ทีก่าํหนดเอง จะชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถอ่านฟีดไดง้า่ยขึน้ เนื่องจากไมต่อ้งนาวเิกตไปยงัเพจอืน่  

หมายเหตุ: สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัขอ้ควรพจิารณาทีใ่ชก้บัการใชร้หสัทีก่าํหนดเองใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที ่
ขอ้ควรพจิารณาสาํคญัสาํหรบัลกูคา้ในการใชร้หสัทีก่าํหนดเองใน Oracle CRM On Demand (โปรดดูที ่"ขอ้ควรพจิารณาสาํคญัสาํหรบัลกูคา้ในการใชโ้คด้ทีก่าํหนดเองใน Oracle 
CRM On Demand" ในหน้า 197) 

ในการจดัทาํแอปเพลต็ฟีด RSS  

หมายเหตุ: ขัน้ตอนนี้เป็นขัน้ตอนสดุทา้ยในการจดัทาํเวบ็แอปเพลต็ตามทีอ่ธบิายไวใ้นหวัขอ้: การจดัทาํเวบ็แอปเพลต็สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ (ในหน้า 149) และ การจดัทาํเวบ็แอปเพลต็รว่ม 
(ในหน้า 195) 

ในเพจเวบ็แอปเพลต็ ใหป้้อนขอ้มลูในฟิลด์ต่อไปนี้ใหค้รบสมบูรณ์และคลกิ บนัทกึ 

ฟิลด ์ ความเห็น 

ประเภท เลอืกฟีด  
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ฟิลด ์ ความเห็น 

ฟิลด์ผูใ้ชแ้ละระบบ 

 

กอ่นทีค่ณุจะจดัทาํเวบ็แอปเพลต็ใน Oracle CRM On Demand 
ควรพจิารณาอย่างละเอยีดเกีย่วกบัวธิทีีคุ่ณจะใชต้วัแปรในฟิลด์พารามเิตอร์ เชน่ %%%User Id%%% 
หากในฟิลด์มตีวัอกัษรทีส่ามารถหลกีเป็นการอา้งองิเอนทติตีวัอกัษรได ้ 

เมือ่คณุแทรกตวัแปรในฟิลด์พารามเิตอรใ์นรปูแบบ HTML ตวัอกัษรในชือ่ฟิลด์ เชน่ & 
จะถูกหลกีเป็นการอา้งองิเอนทติตีวัอกัษรทีเ่กีย่วขอ้ง (กรณนีี้คอื &#38;) 
และเบราเซอรจ์ะขยายการอา้งองิเอนทติเีพือ่ใหส้ามารถแสดงตวัอกัษรทีอ่า้งองิได ้ตวัอย่างเชน่ 
คณุอาจตอ้งการจดัทาํเวบ็แอปเพลต็ HTML ของโฮมเพจทีม่ชี ือ่บรษิทั: A&B Manufacturing 
จากรายการดรอปดาวน์ของฟิลด์ผูใ้ชแ้ละระบบ คณุสามารถเลอืกชือ่บรษิทัเพือ่แทรกตวัแปร: %%%Company 
name%%% และในขณะรนั ตวัแปรนี้จะมคีา่ A&#38;B Manufacturing 
ซึง่จะปรากฏในเบราเซอรเ์ป็น A&B Manufacturing อย่างไรกต็าม 
การอา้งองิเอนทติตีวัอกัษรจะไมไ่ดร้บัการขยายในโคด้ JavaScript ดงันัน้ในกรณนีี้ ใหใ้สต่วัแปรในบรบิททีอ่า้งองิได ้
ดงึขอ้มลูตวัแปรจากเอกสาร DOM จากนัน้เขา้รหสัตามทีจ่ําเป็น ความแตกต่างดงักลา่วแสดงอยู่ในตวัอย่างโคด้ 
HTML เวบ็แอปเพลต็ดงัต่อไปนี้: 

<span id=”companyname” style=”display:none” data-

value=”%%%Company name%%%”></span> 

<script type=”text/javascript”> 

var var1 = ”%%%Company name%%%”;  

var var2 = 

document.getElementById(“companyname”).getAttribute(“dat

a-value”);  

</script> 

คา่ของ var1 คอื “A&#38;B Manufacturing” และคา่ของ var2 คอื “A&B 
Manufacturing” คา่ของ var1 และ var2 มคีวามแตกต่างกนั 
เนื่องจากเบราเซอรข์ยายการอา้งองิเอนทติใีนแทก็และขอ้มลู HTML แต่ไมไ่ดอ้ยู่ภายในอลีเิมนต ์<script> 

เลอืกตวัเลอืกจากรายการดรอปดาวน์ฟิลด์ผูใ้ชแ้ละระบบ เพือ่เพิม่ฟิลด์พารามเิตอรล์งในฟิลด์ URL ณ 
ตําแหน่งปจัจุบนัของเคอรเ์ซอร์ 

ตวัอย่างเชน่ หากคณุเลอืก ID ผูใ้ชจ้ากรายการดรอปดาวน์ %%%User id%%% จะถูกแทรกเขา้ไป 
ในขณะรนัไทม์ พารามเิตอรน์ี้จะถูกแทนทีด่ว้ย ID ผูใ้ชท้ีไ่ซน์อนิ 

อกีตวัอย่างหนึง่ ไดแ้ก ่หากคณุเลอืกชือ่โฮสต์จากรายการ %%%Hostname%%% 
จะถูกแทรกทีต่ําแหน่งเคอรเ์ซอร์ ในขณะรนัไทม ์พารามเิตอรน์ี้จะถูกแทนทีด่ว้ยชือ่โฮสต์ของเซริฟ์เวอรท์ี ่Oracle 
CRM On Demand กาํลงัรนัอยู่ ซึง่จะมปีระโยชน์สาํหรบัการตัง้คา่ทีม่ ีURL ไปยงั Oracle CRM 
On Demand เนื่องจากไมจ่ําเป็นตอ้งแกไ้ขชือ่โฮสต ์Oracle CRM On Demand 
ดว้ยตนเองอกีต่อไปเมือ่มกีารยา้ยจากสภาพแวดลอ้มหนึง่ไปยงัอกีสภาพแวดลอ้มหนึ่ง 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่ฟิลด์ผูใ้ชแ้ละระบบ (ในหน้า 121)  

ฟิลด์ประเภทเรคคอรด์ หมายเหตุ: ฟิลด์นี้จะใชไ้ดเ้ฉพาะเมือ่คา่ทีต่ัง้คอืเพจรายละเอยีดเทา่นัน้ 

ใหว้างเคอรเ์ซอรไ์วใ้นฟิลด์ URL ทีคุ่ณตอ้งการเพิม่พารามเิตอร ์
จากนัน้เลอืกฟิลด์ทีคุ่ณตอ้งการรวมจากรายการดรอปดาวน์ 

ตวัอย่างเชน่ หากคณุเลอืกฟิลด์ ID แถว %%%Row id%%% จะถูกแทรกเขา้ไป ในขณะรนัไทม ์
พารามเิตอรน์ี้จะถูกแทนทีด่ว้ย ID แถวเรคคอร์ดปจัจุบนั 



การปรบัแต่งแอปพลิเคชนั 
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ฟิลด ์ ความเห็น 

ฟงักช์นั เลอืก EncodeURL จากรายการสาํหรบัเลอืก หาก URL สาํหรบั Oracle CRM On Demand 
ของคณุตอ้งมกีารเขา้รหสัเพิม่เตมิเพือ่ใหแ้สดงผลอย่างถูกตอ้ง  

URL ป้อน URL ทีจ่ะถูกเรยีกใชเ้มือ่ผูใ้ชค้ลกิทีไ่ฮเปอรล์งิค์ เชน่ 
http://rss.news.yahoo.com/topstories 

คณุตอ้งรวมสว่น http:// ของ URL ไวด้ว้ย ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ URL เป็น Uniform Resource 
Identifier (URI) ทีถู่กตอ้ง หากไมถู่กตอ้ง 
ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดจะแสดงแทนเนื้อหาทีก่ําหนดเมือ่ผูใ้ชเ้ขา้ใชเ้วบ็แอปเพลต็ทีก่าํหนดเอง 

หมายเหตุ: สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัมาตรฐานของ URL ใน Oracle CRM On Demand 
โปรดดูที ่เกีย่วกบัมาตรฐานของ URL (ในหน้า 187) 

นอกจากนี้ คณุสามารถรวมพารามเิตอรท์ีข่ ึน้กบับรบิทไวใ้นฟิลด์นี้ไดโ้ดยวางเคอรเ์ซอรไ์วใ้นฟิลด์ URL 
แลว้เลอืกรายการดรอปดาวน์ฟิลด์ผูใ้ชแ้ละระบบ ซึง่จะเป็นการวางพารามเิตอรฟิ์ลด์ลงใน URL (กําหนดโดย 
%%%fieldname%%%) โดยจะถูกแทนทีด่ว้ยคา่ฟิลด์ ซึง่อา้งองิตามเรคคอรด์ปจัจบุนัเมือ่แอปเพลต็เรยีก 
URL ทีม่า  

ถา้คณุไมไ่ดร้ะบุ URL ผูใ้ชจ้ะถูกนําไปยงั URL เปลา่เมือ่คลกิลงิค ์

หมายเหตุ: แต่ละเบราเซอรจ์ํากดัความยาว URL สงูสดุ หากคุณระบุ URL ทีเ่กนิความยาวสงูสดุนี้ 
ผูใ้ชอ้าจเหน็พฤตกิรรมทีก่าํหนดไมไ่ดใ้นเบราเซอร์ 

ใหผู้ใ้ชแ้กไ้ข URL ได ้ ตัง้คา่แอปเพลต็ฟีด RSS สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบับทบาทผูใ้ช ้
แมว้า่คณุจะสามารถกาํหนดใหผู้ใ้ชส้ามารถตัง้คา่แอปเพลต็ฟีด RSS ได ้
แต่ขอแนะนําใหคุ้ณกาํหนดใหต้ัง้คา่แอปเพลต็ไดเ้พยีงบางสว่น 

เปิดเรคคอรด์ใน  เลอืกคา่โดยขึน้อยู่กบัวา่คณุตอ้งการใหเ้ปิดเรคคอรด์ในวนิโดวเ์บราเซอรป์จัจุบนัหรอืวนิโดวเ์บราเซอรใ์หม่ 
หากคุณตอ้งการเพิม่แอปเพลต็ฟีด RSS ในแถบการดําเนนิการ 
โปรดจําไวว้า่ฟีดจะอ่านไดง้า่ยขึน้เมือ่อยู่ในวนิโดวเ์บราเซอรใ์หม่ ในการดําเนินการดงักลา่ว 
ผูใ้ชไ้มจ่ําเป็นตอ้งนาวเิกตไปยงัเพจอืน่  

ความสงู 

 

ความสงูของแอปเพลต็เป็นพกิเซล  

ไอคอนโมเดริน์ คลกิไอคอนคน้หา (แวน่ขยาย) เพือ่เลอืกไอคอนทีต่อ้งการใชส้าํหรบัเวบ็แอปเพลต็ในธมีโมเดริน์ 
ฟิลดไ์อคอนโมเดริน์จะใชไ้ดเ้ฉพาะสาํหรบัเวบ็แอปเพลต็ทีค่ณุจดัทาํขึน้สาํหรบัเพจรายละเอยีดของประเภทเรคคอรด์เทา่นัน้ 

 
 

การจดัทาํเวบ็แอปเพลต็ HTML 
สรา้งแอปเพลต็ประเภทนี้สาํหรบัขอ้มลูทีก่ําหนดในโคด้ HTML ทีค่ณุตอ้งการเพิม่เตมิ 

หมายเหตุ: สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัขอ้ควรพจิารณาทีใ่ชก้บัการใชร้หสัทีก่าํหนดเองใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที ่
ขอ้ควรพจิารณาสาํคญัสาํหรบัลกูคา้ในการใชร้หสัทีก่าํหนดเองใน Oracle CRM On Demand (โปรดดูที ่"ขอ้ควรพจิารณาสาํคญัสาํหรบัลกูคา้ในการใชโ้คด้ทีก่าํหนดเองใน Oracle 
CRM On Demand" ในหน้า 197) 
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ในการจดัทาํเวบ็แอปเพลต็ HTML  

หมายเหตุ: ขัน้ตอนนี้เป็นขัน้ตอนสดุทา้ยในการจดัทาํเวบ็แอปเพลต็ตามทีอ่ธบิายไวใ้นหวัขอ้: การจดัทาํเวบ็แอปเพลต็สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ (ในหน้า 149) และ การจดัทาํเวบ็แอปเพลต็รว่ม 
(ในหน้า 195) 

ในเพจเวบ็แอปเพลต็ ใหป้้อนขอ้มลูในฟิลด์ต่อไปนี้ใหค้รบสมบูรณ์และคลกิ บนัทกึ 

ฟิลด ์ ความเห็น 

ประเภท เลอืก HTML  

ฟิลด์ประเภทเรคคอรด์ หมายเหตุ: ฟิลด์นี้จะใชไ้ดเ้ฉพาะเมือ่คา่ทีต่ัง้คอืเพจรายละเอยีดเทา่นัน้ 

ใหว้างเคอรเ์ซอรไ์วใ้นฟิลด์ HTML เวบ็แอปเพลต็ ซึง่คณุตอ้งการเพิม่พารามเิตอร์ 
จากนัน้เลอืกฟิลด์ทีคุ่ณตอ้งการรวมจากรายการดรอปดาวน์ 

ตวัอย่างเชน่ หากคณุเลอืกฟิลด์ ID แถว %%%Row id%%% จะถูกแทรกเขา้ไป ในขณะรนัไทม ์
พารามเิตอรน์ี้จะถูกแทนทีด่ว้ย ID แถวเรคคอร์ดปจัจุบนั 

การเพิม่ส่วนหวั HTML HTML ทีค่ณุป้อนจะใชใ้นแอททรบิวิ SRC ของอลีเิมนต ์<iframe> ในโคด้ HTML 
ของเพจทีค่ณุเพิม่ในเวบ็แอปเพลต็ โคด้ใดๆ ทีคุ่ณเพิม่ในฟิลด์ HTML เวบ็แอปเพลต็จะถูกเพิม่ไปในอลีเิมนต์ 
<iframe> คณุสามารถรวมการอา้งองิไปยงัไฟล ์JavaScript ทีคุ่ณกาํหนดในสว่น <head> ของ 
HTML ในฟิลด์นี้ได ้ 

ในเพจของ Oracle CRM On Demand จะไมส่นบัสนุนการอา้งองิไฟล ์JavaScript ขอ้มลูใดๆ 
ทีค่ณุป้อนลงในฟิลด์นี้จะถูกเพิม่ลงในแทก็ <head> 

HTML เวบ็แอปเพลต็ HTML ทีค่ณุป้อนจะใชใ้นแอททรบิวิ SRC ของอลีเิมนต ์<iframe> ในโคด้ HTML 
ของเพจทีคุ่ณเพิม่ในเวบ็แอปเพลต็ 

โคด้ใดๆ ทีค่ณุเพิม่ไปในฟิลด์เวบ็แอปเพลต็ HTML จะถูกเพิม่ไปในองคป์ระกอบ <iframe> เนื้อหาใดๆ 
ทีค่ณุป้อนลงในฟิลด์นี้จะถูกเพิม่ไปในแทก็ <body> 

รนัเสมอ ชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้กาํหนดวา่เวบ็แอปเพลต็ทีก่าํหนดเองจะไดร้บัการดําเนินการหรอืไมห่ากแอปเพลต็ถูกย่อเลก็สดุ 
ชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้จะใชไ้ดเ้ฉพาะสาํหรบัเวบ็แอปเพลต็ทีค่ณุจดัทาํขึน้สาํหรบัเพจรายละเอยีดของประเภทเรคคอรด์หรอืแ

ถบการดําเนนิการ 

ความสงู 

 

 

ความสงูของแอปเพลต็เป็นพกิเซล  

ไอคอนโมเดริน์ คลกิไอคอนคน้หา (แวน่ขยาย) เพือ่เลอืกไอคอนทีต่อ้งการใชส้าํหรบัเวบ็แอปเพลต็ในธมีโมเดริน์ 
ฟิลด์ไอคอนโมเดริน์จะใชไ้ดเ้ฉพาะสาํหรบัเวบ็แอปเพลต็ทีค่ณุจดัทาํขึน้สาํหรบัเพจรายละเอยีดของประเภทเรคคอรด์เทา่นัน้ 

 
 

การจดัทาํเวบ็แอปเพลต็ URL 
สรา้งแอปเพลต็ประเภทนี้เมือ่คุณตอ้งการกาํหนดเนื้อหาจาก URL ใน IFrame 
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หมายเหตุ: สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัขอ้ควรพจิารณาทีใ่ชก้บัการใชร้หสัทีก่าํหนดเองใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที ่
ขอ้ควรพจิารณาสาํคญัสาํหรบัลกูคา้ในการใชร้หสัทีก่าํหนดเองใน Oracle CRM On Demand (โปรดดูที ่"ขอ้ควรพจิารณาสาํคญัสาํหรบัลกูคา้ในการใชโ้คด้ทีก่าํหนดเองใน Oracle 
CRM On Demand" ในหน้า 197) 

ในการจดัทาํเวบ็แอปเพลต็ URL  

หมายเหตุ: ขัน้ตอนนี้เป็นขัน้ตอนสดุทา้ยในการจดัทาํเวบ็แอปเพลต็ตามทีอ่ธบิายไวใ้นหวัขอ้: การจดัทาํเวบ็แอปเพลต็สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ (ในหน้า 149) และ การจดัทาํเวบ็แอปเพลต็รว่ม 
(ในหน้า 195) 

ในเพจเวบ็แอปเพลต็ ใหป้้อนขอ้มลูในฟิลด์ต่อไปนี้ใหค้รบสมบูรณ์และคลกิ บนัทกึ 

ฟิลด ์ ความเห็น 

ประเภท เลอืก URL  

ฟิลด์ผูใ้ชแ้ละระบบ เลอืกตวัเลอืกจากรายการดรอปดาวน์ฟิลด์ผูใ้ชแ้ละระบบ เพือ่เพิม่ฟิลด์พารามเิตอรผ์ูใ้ชล้งในฟิลด์ URL ณ 
ตําแหน่งปจัจุบนัของเคอรเ์ซอร์ 

ตวัอย่างเชน่ หากคณุเลอืก ID ผูใ้ชจ้ากรายการดรอปดาวน์ %%%User id%%% 
จะถูกแทรกเขา้ไป ในขณะรนัไทม ์พารามเิตอรน์ี้จะถูกแทนทีด่ว้ย ID ผูใ้ชท้ีไ่ซน์อนิ 

อกีตวัอย่างหนึง่ ไดแ้ก ่หากคณุเลอืกชือ่โฮสต์จากรายการ %%%Hostname%%% 
จะถูกแทรกทีต่ําแหน่งเคอรเ์ซอร์ ในขณะรนัไทม ์พารามเิตอรน์ี้จะถูกแทนทีด่ว้ยชือ่โฮสต์ของเซริฟ์เวอรท์ี ่
Oracle CRM On Demand กาํลงัรนัอยู่ ซึง่จะมปีระโยชน์สาํหรบัการตัง้คา่ทีม่ ีURL ไปยงั 
Oracle CRM On Demand เนื่องจากไมจ่ําเป็นตอ้งแกไ้ขชือ่โฮสต์ Oracle CRM On 
Demand ดว้ยตนเองอกีต่อไปเมือ่มกีารยา้ยจากสภาพแวดลอ้มหนึ่งไปยงัอกีสภาพแวดลอ้มหนึง่ 

ฟิลด์ประเภทเรคคอรด์ หมายเหตุ: ฟิลด์นี้จะใชไ้ดเ้ฉพาะเมือ่คา่ทีต่ัง้คอืเพจรายละเอยีดเทา่นัน้ 

ใหว้างเคอรเ์ซอรไ์วใ้นฟิลด์ URL ทีคุ่ณตอ้งการเพิม่พารามเิตอร์ 
จากนัน้เลอืกฟิลด์ทีคุ่ณตอ้งการรวมจากรายการดรอปดาวน์ 

ตวัอย่างเชน่ หากคณุเลอืกฟิลด์ ID แถว %%%Row id%%% จะถูกแทรกเขา้ไป 
ในขณะรนัไทม์ พารามเิตอรน์ี้จะถูกแทนทีด่ว้ย ID แถวเรคคอรด์ปจัจุบนั 

ฟงักช์นั เลอืก EncodeURL จากรายการสาํหรบัเลอืก หาก URL สาํหรบั Oracle CRM On 
Demand ของคณุตอ้งมกีารเขา้รหสัเพิม่เตมิเพือ่ใหแ้สดงผลอย่างถูกตอ้ง  
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ฟิลด ์ ความเห็น 

URL ป้อน URL ทีจ่ะถูกเรยีกใชเ้มือ่ผูใ้ชค้ลกิทีไ่ฮเปอรล์งิค์ เชน่ http://maps.google.com 

คณุตอ้งรวมสว่น http:// ของ URL ไวด้ว้ย ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ URL เป็น Uniform 
Resource Identifier (URI) ทีถู่กตอ้ง หากไมถู่กตอ้ง 
ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดจะแสดงแทนเนื้อหาทีก่ําหนดเมือ่ผูใ้ชเ้ขา้ใชเ้วบ็แอปเพลต็ทีก่าํหนดเอง 

นอกจากนี้ คณุสามารถรวมพารามเิตอรท์ีข่ ึน้กบับรบิทไวใ้นฟิลด์นี้ไดโ้ดยวางเคอรเ์ซอรไ์วใ้นฟิลด์ URL 
แลว้เลอืกรายการดรอปดาวน์ฟิลด์ผูใ้ชแ้ละระบบ ซึง่จะเป็นการวางพารามเิตอรฟิ์ลด์ลงใน URL (กําหนดโดย 
%%%fieldname%%%) โดยจะถูกแทนทีด่ว้ยคา่ฟิลด์ 
ซึง่อา้งองิตามเรคคอรด์ปจัจุบนัเมือ่ผูใ้ชค้ลกิทีค่า่ ตวัอย่างเชน่ ป้อน URL ต่อไปนี้ในทีอ่ยู่ทีร่บัสนิคา้ใน 
Google Maps: 
http://maps.google.com/?q=%%%Ship_To_ADDR_Address1
%%%,+%%%Ship_To_CITY_City%%%,+%%%SHIP_LIST_
USSTATE%%% 

ถา้คณุไมไ่ดร้ะบุ URL ผูใ้ชจ้ะถูกนําไปยงั URL เปลา่เมือ่คลกิลงิค ์

หมายเหตุ: แต่ละเบราเซอรจ์ํากดัความยาว URL สงูสดุ หากคุณระบุ URL ทีเ่กนิความยาวสงูสดุนี้ 
ผูใ้ชอ้าจเหน็พฤตกิรรมทีก่าํหนดไมไ่ดใ้นเบราเซอร์ 

 

รนัเสมอ ชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้กาํหนดวา่เวบ็แอปเพลต็ทีก่าํหนดเองจะไดร้บัการดําเนินการหรอืไมห่ากแอปเพลต็ถูกย่อเลก็สุ

ด 
ชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้จะใชไ้ดเ้ฉพาะสาํหรบัเวบ็แอปเพลต็ทีค่ณุจดัทาํขึน้สาํหรบัเพจรายละเอยีดของประเภทเรคคอร์

ดหรอืแถบการดําเนินการ 

ความสงู 

 

 

ความสงูของแอปเพลต็เป็นพกิเซล  

ไอคอนโมเดริน์ คลกิไอคอนคน้หา (แวน่ขยาย) เพือ่เลอืกไอคอนทีต่อ้งการใชส้าํหรบัเวบ็แอปเพลต็ในธมีโมเดริน์ 
ฟิลด์ไอคอนโมเดริน์จะใชไ้ดเ้ฉพาะสาํหรบัเวบ็แอปเพลต็ทีค่ณุจดัทาํขึน้สาํหรบัเพจรายละเอยีดของประเภทเรคคอรด์

เทา่นัน้ 

 
 

การจดัทาํเวบ็แอปเพลต็รายงาน 
จดัทาํแอปเพลต็ประเภทนี้เมือ่คณุตอ้งการกาํหนดรายงาน คณุสามารถระบุฟิลเตอรท์ีจ่ะนําไปใชก้บัรายงานในขณะรนัไทมไ์ด้ 

หมายเหตุ: สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัสถานทีท่ีส่ามารถดาํเนนิการรายงานและแผงควบคุมใน Oracle CRM On Demand ใหดู้ที ่เกีย่วกบัการดําเนินการรายงานและแผงควบคุมใน 
Oracle CRM On Demand (โปรดดูที ่"เกีย่วกบัการกาํหนดรายงานและแผงควบคมุใน Oracle CRM On Demand" ในหน้า 118) 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน รายงานทีค่ณุตอ้งการกาํหนดในเวบ็แอปเพลต็ตอ้งไดร้บัการจดัเกบ็ไวภ้ายใตโ้ฟลเดอรท์ีใ่ชร้ว่มกนั ในโฟลเดอรท์ีค่ณุมสีทิธิเ์ขา้ใช ้
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ในการจดัทาํเวบ็แอปเพลต็รายงาน  

หมายเหตุ: ขัน้ตอนนี้เป็นขัน้ตอนสดุทา้ยในการจดัทาํเวบ็แอปเพลต็ตามทีอ่ธบิายไวใ้นหวัขอ้: การจดัทาํเวบ็แอปเพลต็สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ (ในหน้า 149) และ การจดัทาํเวบ็แอปเพลต็รว่ม 
(ในหน้า 195) 

 ในเพจเวบ็แอปเพลต็ ใหก้รอกขอ้มลูในฟิลด์ต่อไปนี้ใหค้รบถ้วน จากนัน้คลกิ บนัทกึ 

ฟิลด ์ ความเห็น 

ประเภท เลอืกรายงาน  

พาธ คลกิไอคอนคน้หา (แวน่ขยาย) จากนัน้นาวเิกตไปยงัรายงานทีค่ณุตอ้งการในโฟลเดอรท์ีใ่ชร้่วมกนั จากนัน้คลกิ ตกลง 

ระบบจะป็อปปเูลทขอ้มลูในฟิลด์ พาธ โดยอตัโนมตัหิลงัจากทีคุ่ณเลอืกรายงาน 

พารามเิตอร์ (ไมจ่ําเป็น) ระบุฟิลเตอรท์ีค่ณุตอ้งการนําไปใชก้บัรายงานในขณะรนัไทม ์

สาํหรบัขอ้มลูรายละเอยีดเกีย่วกบัการระบุฟิลเตอร์ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการระบุฟิลเตอรส์าํหรบัรายงานและแผงควบคมุทีก่าํหนด 

คณุสามารถเพิม่ฟิลด์เป็นพารามเิตอรไ์ด้ ดงัต่อไปนี้: 

 ในการรวมฟิลด์ผูใ้ชห้รอืระบบเขา้ในพารามเิตอรข์องฟิลเตอร ์ใหว้างเคอรเ์ซอรข์องคณุในฟิลด์ พารามเิตอร ์
ทีต่ําแหน่งทีค่ณุตอ้งการเพิม่พารามเิตอร์นัน้ จากนัน้เลอืกฟิลด์ทีค่ณุตอ้งการรวมจากรายการฟิลด์ผูใ้ชแ้ละระบบ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัฟิลด์ผูใ้ชแ้ละระบบทีค่ณุสามารถใชใ้นพารามเิตอร์ โปรดดูที ่ฟิลด์ผูใ้ชแ้ละระบบ 

 (เฉพาะเวบ็แอปเพลต็สาํหรบัเพจรายละเอยีดของประเภทเรคคอรด์เทา่นัน้) ในการรวมฟิลด์จากประเภทเรคคอรด์เขา้ในพารามเิตอรข์องฟิลเตอร์ 
ใหว้างเคอรเ์ซอรข์องคุณในฟิลด์ พารามเิตอร์ ทีต่ําแหน่งทีคุ่ณตอ้งการเพิม่ฟิลด์นัน้ จากนัน้เลอืกฟิลด์นัน้จากรายการฟิลด์ของประเภทเรคคอรด์ 
โดยทีป่ระเภทเรคคอรด์เป็นชือ่ของประเภทเรคคอรด์ทีค่ณุกาํลงัจดัทาํแอปเพลต็ 

รนัเสมอ ชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้กาํหนดวา่เวบ็แอปเพลต็ทีก่าํหนดเองจะไดร้บัการดําเนินการหรอืไมห่ากแอปเพลต็ถูกย่อเลก็สดุ 
ชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้จะใชไ้ดเ้ฉพาะสาํหรบัเวบ็แอปเพลต็ทีค่ณุจดัทาํขึน้สาํหรบัเพจรายละเอยีดของประเภทเรคคอรด์หรอืแถบการดําเนนิการ 

คาํอธบิาย (ไมจ่ําเป็น) ป้อนคาํอธบิายสาํหรบัแอปเพลต็ 

ความสงู ป้อนความสงูสาํหรบัแอปเพลต็ เป็นพกิเซล  

ไอคอนโมเดริน์ คลกิไอคอนคน้หา (แวน่ขยาย) เพือ่เลอืกไอคอนทีต่อ้งการใชส้าํหรบัเวบ็แอปเพลต็ในธมีโมเดริน์ 
ฟิลด์ไอคอนโมเดริน์จะใชไ้ดเ้ฉพาะสาํหรบัเวบ็แอปเพลต็ทีค่ณุจดัทาํขึน้สาํหรบัเพจรายละเอยีดของประเภทเรคคอรด์เทา่นัน้ 

หมายเหตุ: สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัขอ้ควรพจิารณาทีใ่ชก้บัการใชโ้คด้ทีก่าํหนดเองใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที ่ขอ้ควรพจิารณาสาํคญัสาํหรบัลูกคา้ในการใชโ้คด้ทีก่าํหนดเองใน 
Oracle CRM On Demand (ในหน้า 197) 
 

การจดัทาํเวบ็แอปเพลต็แผงควบคมุ 
จดัทาํแอปเพลต็ประเภทนี้เพือ่กาํหนดแผงควบคมุ คณุสามารถระบุฟิลเตอรท์ีจ่ะนําไปใชก้บัรายงานในแผงควบคมุในขณะรนัไทมไ์ด ้

หมายเหตุ: สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัสถานทีท่ีส่ามารถดําเนนิการรายงานและแผงควบคุมใน Oracle CRM On Demand ใหดู้ที ่เกีย่วกบัการดําเนินการรายงานและแผงควบคมุใน 
Oracle CRM On Demand (โปรดดูที ่"เกีย่วกบัการกาํหนดรายงานและแผงควบคมุใน Oracle CRM On Demand" ในหน้า 118) 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน แผงควบคมุทีค่ณุตอ้งการกาํหนดในเวบ็แอปเพลต็ตอ้งไดร้บัการจดัเกบ็ไวภ้ายใตโ้ฟลเดอรท์ีใ่ชร้ว่มกนั ในโฟลเดอรท์ีค่ณุมสีทิธิเ์ขา้ใช ้
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ในการจดัทาํเวบ็แอปเพลต็แผงควบคุม  

หมายเหตุ: ขัน้ตอนนี้เป็นขัน้ตอนสดุทา้ยในการจดัทาํเวบ็แอปเพลต็ตามทีอ่ธบิายไวใ้นหวัขอ้: การจดัทาํเวบ็แอปเพลต็สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ (ในหน้า 149) และ การจดัทาํเวบ็แอปเพลต็รว่ม 
(ในหน้า 195) 

 ในเพจเวบ็แอปเพลต็ ใหก้รอกขอ้มลูในฟิลด์ต่อไปนี้ใหค้รบถ้วน จากนัน้คลกิ บนัทกึ 

ฟิลด ์ ความเห็น 

ประเภท เลอืกแผงควบคมุ   

พาธ คลกิไอคอนคน้หา (แวน่ขยาย) จากนัน้นาวเิกตไปยงัแผงควบคมุทีค่ณุตอ้งการในโฟลเดอรท์ีใ่ชร้ว่มกนั จากนัน้คลกิ ตกลง 

ระบบจะป็อปปเูลทขอ้มลูในฟิลด์ พาธ โดยอตัโนมตัหิลงัจากทีคุ่ณเลอืกแผงควบคมุ 

พารามเิตอร์ (ไมจ่ําเป็น) ระบุฟิลเตอรท์ีค่ณุตอ้งการนําไปใชก้บัรายงานในแผงควบคมุในขณะรนัไทม์ 
ฟิลเตอรจ์ะมผีลกบัรายงานทัง้หมดในแผงควบคมุ สาํหรบัขอ้มลูรายละเอยีดเกีย่วกบัการระบุฟิลเตอร์ โปรดดูที ่
เกีย่วกบัการระบุฟิลเตอรส์าํหรบัรายงานและแผงควบคมุทีก่าํหนด 

 ในการรวมฟิลด์ผูใ้ชห้รอืระบบเขา้ในพารามเิตอรข์องฟิลเตอร ์ใหว้างเคอรเ์ซอรข์องคณุในฟิลด์ พารามเิตอร ์
ทีต่ําแหน่งทีค่ณุตอ้งการเพิม่พารามเิตอร์นัน้ จากนัน้เลอืกฟิลด์ทีค่ณุตอ้งการรวมจากรายการฟิลด์ผูใ้ชแ้ละระบบ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัฟิลด์ผูใ้ชแ้ละระบบทีค่ณุสามารถใชใ้นพารามเิตอร์ โปรดดูที ่ฟิลด์ผูใ้ชแ้ละระบบ 

 (เฉพาะเวบ็แอปเพลต็สาํหรบัเพจรายละเอยีดของประเภทเรคคอรด์เทา่นัน้) 
ในการรวมฟิลด์จากประเภทเรคคอรด์เขา้ในพารามเิตอรข์องฟิลเตอร ์ใหว้างเคอรเ์ซอรข์องคุณในฟิลด ์พารามเิตอร์ 
ทีต่ําแหน่งทีค่ณุตอ้งการเพิม่ฟิลด์นัน้ จากนัน้เลอืกฟิลด์นัน้จากรายการฟิลด์ของประเภทเรคคอรด์ 
โดยทีป่ระเภทเรคคอรด์เป็นชือ่ของประเภทเรคคอรด์ทีค่ณุกาํลงัจดัทาํแอปเพลต็ 

รนัเสมอ ชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้กาํหนดวา่เวบ็แอปเพลต็ทีก่าํหนดเองจะไดร้บัการดําเนินการหรอืไมห่ากแอปเพลต็ถูกย่อเลก็สดุ 
ชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้จะใชไ้ดเ้ฉพาะสาํหรบัเวบ็แอปเพลต็ทีค่ณุจดัทาํขึน้สาํหรบัเพจรายละเอยีดของประเภทเรคคอรด์หรอืแถ

บการดําเนนิการ 

คาํอธบิาย (ไมจ่ําเป็น) ป้อนคาํอธบิายสาํหรบัเวบ็แอปเพลต็  

ความสงู ป้อนความสงูสาํหรบัแอปเพลต็ เป็นพกิเซล  

ไอคอนโมเดริน์ คลกิไอคอนคน้หา (แวน่ขยาย) เพือ่เลอืกไอคอนทีต่อ้งการใชส้าํหรบัเวบ็แอปเพลต็ในธมีโมเดริน์ 
ฟิลด์ไอคอนโมเดริน์จะใชไ้ดเ้ฉพาะสาํหรบัเวบ็แอปเพลต็ทีค่ณุจดัทาํขึน้สาํหรบัเพจรายละเอยีดของประเภทเรคคอรด์เทา่นัน้ 

หมายเหตุ: สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัขอ้ควรพจิารณาทีใ่ชก้บัการใชโ้คด้ทีก่าํหนดเองใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที ่ขอ้ควรพจิารณาสาํคญัสาํหรบัลูกคา้ในการใชโ้คด้ทีก่าํหนดเองใน 
Oracle CRM On Demand (ในหน้า 197) 
 

ตวัอยา่งการตัง้ค่าเวบ็แอปเพลต็ฟีด RSS 
หวัขอ้นี้จะแสดงตวัอย่างของการตัง้คา่เวบ็แอปเพลต็ฟีด RSS คณุอาจใชค้ณุสมบตันิี้แตกต่างออกไป ขึน้อยู่กบัรปูแบบธุรกจิของคณุ ในตวัอย่างนี้จะตัง้คา่เวบ็แอปเพลต็ฟีด RSS 
ในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ผูต้ดิต่อสาํหรบัผูใ้ชท้ีม่บีทบาทพนักงานขายนอกสถานที ่เวบ็แอปเพลต็จะแสดงฟีด Twitter ของผูต้ดิตอ่ 

ผูดู้แลระบบของบรษิทัจะตัง้คา่ฟิลด ์ID Twitter ในประเภทเรคคอรด์ผูต้ดิต่อ และจดัทาํเวบ็แอปเพลต็ Twitter จากนัน้ผูดู้แลระบบของบรษิทัจะเพิม่ฟิลด์ใหมแ่ละเวบ็แอปเพลต็ Twitter 
ในโครงรา่งเพจสาํหรบับทบาทพนกังานขายนอกสถานที ่ผูใ้ชท้ีม่บีทบาทพนกังานขายนอกสถานทีจ่ะสามารถป้อน ID Twitter สาํหรบัผูต้ดิต่อในเพจรายละเอยีดผูต้ดิต่อได ้เมือ่ผูใ้ช ้
(ทีม่บีทบาทพนักงานขายนอกสถานที)่ ป็อปปเูลทฟิลด์ดว้ย ID Twitter ของผูต้ดิต่อ ฟีด RSS Twitter ของผูต้ดิต่อจะปรากฏในเวบ็แอปเพลต็ Twitter ในเพจรายละเอยีดผูต้ดิต่อ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการตัง้คา่ฟิลด์ ID Twitter ใหส้รา้งเวบ็แอปเพลต็ Twitter จากนัน้เพิม่ฟิลด์และแอปเพลต็ในโครงรา่งเพจ คุณตอ้งมสีทิธิ ์ปรบัแต่งแอปพลเิคชนั ในบทบาทผูใ้ชข้องคณุ 



การปรบัแต่งแอปพลิเคชนั 

 

การจดัการ Oracle CRM On Demand Release 37 
สงิหาคม 2018  159 

 

การสร้างเวบ็แอปเพลต็ฟีด RSS (ผูด้แูลระบบของบริษทั) 

1 ตัง้คา่ฟิลด ์ID Twitter บนประเภทเรคคอรด์ผูต้ดิต่อดงัตอ่ไปนี้: 

a คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

b ในสว่นการปรบัแต่งแอปพลเิคชนั ใหค้ลกิลงิคก์ารปรบัแต่งแอปพลเิคชนั 

c ในสว่นการตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ ใหค้ลกิ ผูต้ดิต่อ 

d ในสว่นการจดัการฟิลด์ ใหค้ลกิ การตัง้คา่ฟิลด์ผูต้ดิต่อ 

e ในเพจฟิลด์ ใหค้ลกิ ฟิลด์ใหม่ 

f ในเพจแกไ้ขฟิลด์ผูต้ดิต่อ ใหป้้อน ID Twitter ในฟิลด์ชือ่ทีแ่สดง จากนัน้เลอืก ขอ้ความ (สัน้) ในฟิลด์ประเภทฟิลด์ 

g บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 

2 คลกิ ยอ้นกลบั ไปยงัการปรบัแต่งแอปพลเิคชนั 

3 สรา้งเวบ็แอปเพลต็ Twitter ดงัต่อไปนี้: 

a ในเพจการปรบัแต่งแอปพลเิคชนัผูต้ดิต่อ ในสว่นการจดัการโครงรา่งเพจ ใหค้ลกิ เวบ็แอปเพลต็ผูต้ดิต่อ 

b ในเพจรายการแอปเพลต็ผูต้ดิต่อ ใหค้ลกิ ใหม ่

c ในเพจเวบ็แอปเพลต็ผูต้ดิต่อ ใหป้้อนรายละเอยีดของเวบ็แอปเพลต็ดงัต่อไปนี้: 

 ป้อนชือ่สาํหรบัเวบ็แอปเพลต็ เชน่ ฟีด Twitter ผูต้ดิต่อ 

 ในฟิลด์ทีต่ ัง้ ใหเ้ลอืก เพจรายละเอยีด 

 ในฟิลด์ประเภท ใหเ้ลอืก ฟีด 

 ในฟิลด ์URL ป้อน URL ต่อไปนี้: 
http://twitter.com/statuses/user_timeline.rss?id=%%%stTwitter_ID%%%&count=10 

 ในฟิลด์ใหผู้ใ้ชแ้กไ้ข URL ได ้ใหเ้ลอืก ไม ่

 ในฟิลด์เรคคอรด์ทีเ่ปิดใน ใหเ้ลอืก วนิโดวป์จัจบุนั 

 ในฟิลด์คาํอธบิาย ใหป้้อนคาํอธบิาย เชน่ ฟีด Twitter สาํหรบัผูต้ดิต่อ 

 ในฟิลด์ความสงู ป้อน 200 

หมายเหตุ: URL ระบุวา่ฟีดจํานวน 10 บรรทดัจะปรากฏในแอปเพลต็ในเพจรายละเอยีดผูต้ดิต่อ (จํานวน=10) ในการแสดง 10 บรรทดั ความสงูระดบั 200 
พกิเซลจะเหมาะสมกบัแอปเพลต็ หากคุณตอ้งการแสดงฟีดมากกวา่ 10 บรรทดัในเพจรายละเอยีดผูต้ดิตอ่ ใหเ้ปลีย่น URL ใหเ้หมาะสม และเพิม่ความสงูของแอปเพลต็ 

d บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 

4 คลกิ ยอ้นกลบั ไปยงัการปรบัแต่งแอปพลเิคชนั 

5 เพิม่ฟิลด ์ID Twitter และเวบ็แอปเพลต็ ในโครงรา่งเพจผูต้ดิต่อสาํหรบับทบาทผูใ้ชด้งัต่อไปนี้: 

a ในเพจการปรบัแต่งแอปพลเิคชนัผูต้ดิต่อ ในสว่นการจดัการโครงรา่งเพจ ใหค้ลกิ โครงรา่งเพจผูต้ดิต่อ 
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b ในเมนูระดบัเรคคอรด์สาํหรบัโครงรา่งเพจทีร่ะบุใหก้บับทบาทพนกังานขายนอกสถานที ่ใหค้ลกิ แกไ้ข 

c ในขัน้ตอนที ่3 โครงร่างฟิลด์ ใหใ้ชล้กูศรเพือ่ยา้ยฟิลด ์ID Twitter จากสว่นฟิลด์ผูต้ดิต่อทีใ่ชไ้ดไ้ปยงัฟิลด์สว่นเพจทีจ่ะแสดง ตวัอย่างเชน่ สว่นขอ้มลูผูต้ดิต่อหลกั 

d ในขัน้ตอนที ่4 ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง ใหใ้ชล้กูศรเพือ่ยา้ยเวบ็แอปเพลต็ทีค่ณุจดัทาํจากสว่นขอ้มลูทีใ่ชไ้ดไ้ปยงัสว่นขอ้มลูทีแ่สดง 

e คลกิ เสรจ็สิน้ เพือ่บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 

ในครัง้ถดัไปทีผู่ใ้ชท้ีม่บีทบาทพนักงานขายนอกสถานทีแ่กไ้ขเรคคอรด์ผูต้ดิต่อ หรอืจดัทาํเรคคอรด์ผูต้ดิต่อใหม ่ผูใ้ชส้ามารถตัง้คา่ฟีด RSS Twitter 
สาํหรบัผูต้ดิต่อไดต้ามทีอ่ธบิายไวใ้นขัน้ตอนต่อไปนี้ 

การตัง้ค่าฟีด RSS Twitter สาํหรบัผูติ้ดต่อ (ผูใ้ช้) 

1 เปิดเรคคอรด์ผูต้ดิต่อทีม่อียู ่หรอืสรา้งและบนัทกึผูต้ดิต่อใหม ่

2 ในเพจรายละเอยีดผูต้ดิตอ่ หากแอปเพลต็ฟีด Twitter ผูต้ดิต่อไมป่รากฏในเพจ ใหเ้พิม่แอปเพลต็ดงันี้: 

a คลกิ แกไ้ขโครงรา่ง 

b หากเพจโครงรา่งสว่นบุคคลเปิดขึน้ ใหค้ลกิ ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 

c ในเพจโครงรา่งสว่นบุคคล - ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง ใชล้กูศรในการยา้ยแอปเพลต็ฟีด Twitter ผูต้ดิต่อ จากสว่นทีใ่ชไ้ดไ้ปยงัสว่นขอ้มลูทีแ่สดง 

d บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 

3 ในเพจรายละเอยีดผูต้ดิตอ่ ใหค้ลกิ แกไ้ข 

4 ในเพจแกไ้ขผูต้ดิต่อ ในฟิลด ์ID Twitter ใหป้้อน ID Twitter สาํหรบัผูต้ดิต่อ 

5 บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 

ฟีด Twitter สาํหรบัผูต้ดิต่อจะปรากฏในแอปเพลต็ฟีด Twitter ผูต้ดิต่อในเพจรายละเอยีดผูต้ดิตอ่ 
 

การแปลช่ือเวบ็แอปเพลต็และรายงานท่ีกาํหนดเอง 
คณุอาจสามารถป้อนชือ่ทีแ่ปลสาํหรบัประเภทแอปเพลต็ต่อไปนี้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการตัง้คา่ของชอ่งทาํเครือ่งหมาย ใชง้านการสนบัสนุนการแปลภาษาสาํหรบัเวบ็แอปเพลต็ ในโปรไฟลบ์รษิทั: 

 เวบ็แอปเพลต็ทีก่าํหนดเอง ไดแ้ก ่เวบ็แอปเพลต็รว่มและเวบ็แอปเพลต็สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ต่างๆ 

 แอปเพลต็ทีแ่สดงรายงานทีก่าํหนดเองบนโฮมเพจประเภทเรคคอรด์ 

 แอปเพลต็ทีแ่สดงรายงานทีก่าํหนดเองบนโฮมเพจของฉัน 

หากยกเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ใชง้านการสนบัสนุนการแปลภาษาสาํหรบัเวบ็แอปเพลต็ ในโปรไฟลบ์รษิทั คณุจะไมส่ามารถป้อนชือ่ทีแ่ปลสาํหรบัแอปเพลต็ประเภทต่างๆ ดงักลา่วได ้

หากมกีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ใชง้านการสนับสนุนการแปลภาษาสาํหรบัเวบ็แอปเพลต็ ในโปรไฟลบ์รษิทั การทํางานของแอปเพลต็ประเภทต่างๆ จะมลีกัษณะดงันี้: 

 ฟิลด์ภาษาในการแปลจะปรากฏใหใ้ชเ้มือ่คุณดรูายการแอปเพลต็ คณุสามารถจดัทาํแอปเพลต็ไดก้ต็่อเมือ่ภาษาทีเ่ลอืกไวใ้นฟิลด์ภาษาในการแปลเป็นภาษาดฟีอลต์ของบรษิทั 
หลงัจากทีคุ่ณจดัทาํแอปเพลต็ใหม่ ชือ่แอปเพลต็ของทกุภาษาจะปรากฏขึน้ในแบบอกัษรสน้ํีาเงนิและอยู่ภายในวงเลบ็ โดยจะแสดงทกุๆ ภาษา นอกเหนอืจากภาษาดฟีอลต์ของบรษิทั จากนัน้ 
คณุจะสามารถแกไ้ขแอปเพลต็เพือ่ป้อนคาํแปลของชือ่แอปเพลต็ได ้
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 ชอ่งทาํเครือ่งหมาย ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล จะปรากฏใหใ้ชใ้นเพจต่างๆ ทีคุ่ณแกไ้ขแอปเพลต็ หากคณุเปลีย่นชือ่ของแอปเพลต็ในภาษาดฟีอลต์ของบรษิทั คณุจะสามารถใชช้อ่งทาํเครือ่งหมาย 
ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล เพือ่ระบุวา่คาํแปลของของชือ่แอปเพลต็จะถูกแทนทีด่ว้ยชือ่ทีอ่ปัเดตหรอืไม่ หรอืจะระบุใหช้ือ่ดงักลา่วยงัคงเดมิไมเ่ปลีย่นแปลง หากคณุเลอืกทาํเครือ่งหมายทีช่อ่ง 
ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล ชือ่แอปเพลต็ทีอ่ปัเดตจะปรากฏขึน้เป็นแบบอกัษรดฟีอลต์ในภาษาดฟีอลต์ของบรษิทั และชือ่ดงักลา่วยงัปรากฏเป็นแบบอกัษรสน้ํีาเงนิและภายในวงเลบ็ โดยจะแสดงทกุๆ 
ภาษา จนกวา่คณุจะป้อนชือ่ทีแ่ปลสาํหรบัภาษาทีต่อ้งการ หากคุณไมเ่ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล เมือ่คณุอปัเดตชือ่แอปเพลต็ในภาษาดฟีอลต์ของบรษิทั 
ชือ่แอปเพลต็จะเปลีย่นเป็นภาษาดฟีอลต์ของบรษิทั แต่ชือ่แอปเพลต็ทีแ่ปลจะไมเ่ปลีย่นแปลง 

หมายเหตุ: เมือ่คณุจดัทาํแอปเพลต็เป็นครัง้แรก ระบบจะเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล ไวใ้หแ้ละเป็นแบบอ่านอย่างเดยีว ชอ่งทาํเครือ่งหมาย ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล 
นี้จะมผีลเฉพาะในกรณทีีค่ณุอปัเดตแอปเพลต็ทีม่อียู ่นอกจากนี้ ชอ่งทาํเครือ่งหมาย ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล 
ยงัเป็นแบบอ่านอย่างเดยีวหากคณุเลอืกภาษาอืน่ทีไ่มใ่ชภ่าษาดฟีอลต์สาํหรบับรษิทัในฟิลด์ภาษาในการแปล ในรายการของแอปเพลต็กอ่นทีคุ่ณจะแกไ้ขแอปเพลต็ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้จะอธบิายวธิกีารป้อนคาํแปลของของชือ่แอปเพลต็ 

ในการป้อนคาํแปลของของชือ่แอปเพลต็ 

1 นาวเิกตไปทีเ่พจรายการของแอปเพลต็ 

2 ในเพจรายการสาํหรบัแอปเพลต็ ในฟิลด์ภาษาในการแปล ใหเ้ลอืกภาษาทีคุ่ณตอ้งการป้อนชือ่ทีแ่ปล 

3 คลกิทีล่งิค ์แกไ้ข สาํหรบัแอปเพลต็ 

4 ในฟิลด ์ชือ่ ใหป้้อนชือ่ทีแ่ปลสาํหรบัแอปเพลต็ 

5 บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 

ทาํซํ้าขัน้ตอนนี้สาํหรบัแต่ละภาษาตามความจําเป็น 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
 การจดัทาํเวบ็แอปเพลต็สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ (ในหน้า 149) 

 การจดัทาํรายงานทีก่าํหนดเองของโฮมเพจ (ในหน้า 169) 

 การจดัทาํเวบ็แอปเพลต็ร่วม (ในหน้า 195) 

 การใชง้านรายงานทีก่าํหนดเองใชง้านในโฮมเพจของฉัน (ในหน้า 204) 
 

การกาํหนดรายการสาํหรบัเลอืกตามลาํดบัขัน้ 
รายการสาํหรบัเลอืกตามลาํดบัขัน้จะจํากดัคา่ของรายการสาํหรบัเลอืกหนึง่รายการ นัน่คอื รายการสําหรบัเลอืก ทีเ่กีย่วขอ้ง  ตามคา่ทีเ่ลอืกในรายการสาํหรบัเลอืกอกีรายการหนึง่ นัน่คอื 
รายการสาํหรบัเลอืก หลกั  เชน่ รายการสาํหรบัเลอืกหลกัอาจแสดงรายการชนดิของคาํขอบรกิาร และรนัคา่รายการสาํหรบัเลอืกทีเ่กีย่วขอ้งทีเ่รยีกว่า ชนดิย่อย เชน่ เมือ่ผูใ้ชเ้ลอืกคา่ การตดิตัง้ชนดิ 
รายการสาํหรบัเลอืกชนดิย่อยจะถกูจํากดัเพือ่แสดงเฉพาะคา่รายการสาํหรบัเลอืกทีเ่กีย่วขอ้งกบัชนดิการตดิตัง้เทา่นัน้  

คณุสามารถเชือ่มโยงรายการสาํหรบัเลอืกต่างๆ หลายรายการเขา้ดว้ยกนั รวมทัง้ฟิลด์ทีก่าํหนดลว่งหน้าและฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกทีก่าํหนดเอง เป็นรายการสาํหรบัเลอืกตามลาํดบัขัน้ได ้
คณุสามารถเชือ่มโยงรายการสาํหรบัเลอืกตามลาํดบัขัน้เพือ่ใหร้ายการสาํหรบัเลอืกทีเ่กีย่วขอ้งในการกาํหนดของรายการสาํหรบัเลอืกตามลาํดบัขัน้เป็นรายการสาํหรบัเลอืกหลกัในการกาํหนดรายการสาํหรบัเลื

อกตามลาํดบัขัน้ 

หากคุณมรีายการสาํหรบัเลอืกตามลําดบัขัน้ทีซ่อ้นกนั และหากคุณอปัเดตคา่รายการสาํหรบัเลอืกหลกัในระดบับนสดุ คา่ทีอ่ปัเดตของคณุจะไดร้บัผลกระทบเฉพาะในการซอ้นระดบัแรกสดุเทา่นัน้ 
ดงัทีแ่สดงในตวัอย่างต่อไปนี้:   

 คณุมรีายการสาํหรบัเลอืกหลกัตามลาํดบัขัน้ทีช่ ือ่ ประเภทบรษิทั และรายการสาํหรบัเลอืกทีเ่กีย่วขอ้งทีช่ ือ่ ลาํดบัความสาํคญัของบรษิทั  

 คณุมรีายการสาํหรบัเลอืกหลกัตามลาํดบัขัน้รองทีช่ ือ่ ลาํดบัความสาํคญัของบรษิทั และรายการสาํหรบัเลอืกทีเ่กีย่วขอ้งทีช่ ือ่ ชนดิของบรษิทั  
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 คณุมเีรคคอรด์บรษิทัทีม่คีา่ต่อไปนี้:  

 ประเภทบริษทั คา่สาํหรบัฟิลด์นี้คอื ลกูคา้ 

 ลาํดบัความสาํคญัของบริษทั คา่สาํหรบัฟิลด์นี้คอื สงู 

 ชนิดของบริษทั คา่สาํหรบัฟิลด์นี้คอื แพลตนิมั 

 หากคุณอปัเดตคา่ประเภทบรษิทัเป็น คูค่า้ ระบบจะรเีซต็คา่สาํหรบัลาํดบัความสาํคญัของบรษิทัใหโ้ดยอตัโนมตั ิอย่างไรกต็าม คา่ชนดิของบรษิทัจะยงัคงเดมิไมเ่ปลีย่นแปลง   

คณุสามารถใชฟิ้ลด์รายการสาํหรบัเลอืกทีม่กีารแมปคา่กบักลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืกในรายการสาํหรบัเลอืกตามลาํดบัขัน้ อย่างไรกต็าม ในการกาํหนดรายการสาํหรบัเลอืกตามลาํดบัขัน้ 
คณุสามารถระบุชดุความสมัพนัธ์ไดเ้พยีงชดุเดยีวระหวา่งคา่ในฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกหลกัและคา่ในฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกทีเ่กีย่วขอ้ง 
โดยไมค่าํนงึถงึวา่คณุไดเ้ลอืกกลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกในรายการกลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกหรอืไม ่เมือ่คณุกาํหนดรายการสาํหรบัเลอืกตามลาํดบัขัน้ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีารทีร่ายการสาํหรบัเลอืกตามลาํดบัขัน้ทาํงานกบักลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืก โปรดดูที ่เกีย่วกบัรายการสาํหรบัเลอืกตามลาํดบัขัน้และกลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก (ในหน้า 
163) สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบักลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก โปรดดูที ่เกีย่วกบักลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืก (ในหน้า 191) 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน กอ่นทีค่ณุจะจดัทาํการกาํหนดรายการสาํหรบัเลอืกตามลาํดบัขัน้ คณุจะตอ้งมรีายการสาํหรบัเลอืกหลกัและรายการสาํหรบัเลอืกทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่แสดงอยู่ในโครงร่างเพจของคณุ 
รายการสาํหรบัเลอืกหลกัจะตอ้งปรากฏอยู่เพือ่ใหส้ามารถฟิลเตอรค์า่รายการสาํหรบัเลอืกทีเ่กีย่วขอ้งได ้สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการจดัทาํรายการสาํหรบัเลอืก โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขฟิลด์ (ในหน้า 
105) ในการดําเนนิการขัน้ตอนนี้ บทบาทของคณุจะตอ้งมสีทิธิใ์นการปรบัแต่งแอปพลเิคชนั 

ในการจดัทาํการกาํหนดรายการสาํหรบัเลือกตามลาํดบัขัน้ 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการปรบัแต่งแอปพลเิคชนั ใหค้ลกิลงิคก์ารปรบัแต่งแอปพลเิคชนั 

3 ในสว่นการตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ ใหค้ลกิทีล่งิค ์ประเภทเรคคอรด์ ทีต่อ้งการ 

4 ในสว่นรายการสาํหรบัเลอืกตามลาํดบัขัน้ ใหค้ลกิทีล่งิค ์รายการสาํหรบัเลอืกตามลาํดบัขัน้ ทีต่อ้งการ 

ประเภทเรคคอรด์ทีแ่สดงรายการมปีระเภทเรคคอรด์หลกัและประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง ทีม่คีา่รายการสาํหรบัเลอืกทีก่าํหนดเอง เชน่ สาํหรบัโอกาสทางการขาย 
มลีงิคส์าํหรบัคู่คา้ของโอกาสทางการขายและคูแ่ขง่ของโอกาสทางการขาย 

5 ในเพจรายการสาํหรบัเลอืกตามลาํดบัขัน้ ใหด้ําเนนิการขอ้ใดขอ้หนึง่ต่อไปนี้: 

 คลกิ แกไ้ข หรอื คดัลอก เพือ่แกไ้ขการกาํหนดรายการสาํหรบัเลอืกตามลาํดบัขัน้ทีม่อียู่ 

 คลกิทีปุ่่ม ใหม่ เพือ่จดัทาํการกาํหนดรายการสาํหรบัเลอืกตามลาํดบัขัน้ใหม่ 

วซิารด์รายการสาํหรบัเลอืกตามลาํดบัขัน้จะแนะนําใหค้ณุทาํตามขัน้ตอน 

6 ในขัน้ตอนที ่1 เลอืกรายการสาํหรบัเลอืก เลอืกรายการสาํหรบัเลอืกหลกัและรายการสาํหรบัเลอืกทีเ่กีย่วขอ้ง 

7 ในขัน้ตอนที ่2 เลอืกคา่ คณุสามารถ: 

 ดูการเชือ่มโยงทีม่อียู่ระหวา่งคา่รายการสาํหรบัเลอืกหลกัและคา่รายการสาํหรบัเลอืกทีเ่กีย่วขอ้ง เมือ่คณุเลอืกคา่ในรายการคา่ทีม่อียู่ของรายการสาํหรบัเลอืกหลกั 
คา่ทีม่อียู่ของรายการสาํหรบัเลอืกทีเ่กีย่วขอ้งจะแสดงในรายการค่าทีม่อียู่ของรายการสาํหรบัเลอืกทีเ่กีย่วขอ้ง ถา้ไมม่คีา่ในรายการคา่ทีแ่สดงรายการสําหรบัเลอืกทีเ่กีย่วขอ้ง 
ทกุคา่ในรายการสาํหรบัเลอืกทีเ่กีย่วขอ้งจะแสดงขึน้เมือ่เลอืกคา่ทีต่รงกนัในรายการสาํหรบัเลอืกหลกั 

หมายเหตุ: หากมกีารกาํหนดกลุม่ค่ารายการสาํหรบัเลอืกสาํหรบับรษิทัของคณุ 
เพือ่เป็นการชว่ยคุณในการตรวจสอบวา่การตัง้คา่รายการสาํหรบัเลอืกตามลาํดบัขัน้ของคณุสอดคลอ้งกบัความตอ้งการทางธุรกจิของคณุ 
คณุสามารถเลอืกหรอืไฮไลต์กลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืกในรายการกลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก เมือ่คณุเลอืกกลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืก 
รายการคา่ทีม่อียู่ในรายการสาํหรบัเลอืกหลกั และรายการคา่ทีม่อียู่ในรายการสาํหรบัเลอืกทีเ่กีย่วขอ้ง 
จะแสดงเฉพาะคา่ทีม่กีารแมปกบักลุ่มคา่รายการสําหรบัเลอืกทีค่ณุเลอืกไวเ้ทา่นัน้ 



การปรบัแต่งแอปพลิเคชนั 
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 จดัทาํการเชือ่มโยงใหม่ ยา้ยคา่ทีต่อ้งการจากคา่ทีม่อียู่ในรายการสาํหรบัเลอืกทีเ่กีย่วขอ้ง ไปยงัคา่ทีแ่สดงในรายการสาํหรบัเลอืกทีเ่กีย่วขอ้ง  

 ลบการเชือ่มโยงทีม่อียู่ ยา้ยคา่จากคา่ทีแ่สดงในรายการสาํหรบัเลอืกทีเ่กีย่วขอ้ง ไปยงัคา่ทีม่อียู่ในรายการสาํหรบัเลอืกทีเ่กีย่วขอ้ง 

8 ในขัน้ตอนที ่3 ยนืยนั คณุสามารถยนืยนัการเลอืกคา่รายการสาํหรบัเลอืกทีเ่กีย่วขอ้งของคณุสาํหรบัคา่รายการสาํหรบัเลอืกหลกัแต่ละคา่ แลว้คลกิ เสรจ็สิน้ 
เพือ่กาํหนดความสมัพนัธ์ตามลาํดบัขัน้ระหวา่งรายการสาํหรบัเลอืกหลกัและรายการสาํหรบัเลอืกทีเ่กีย่วขอ้ง 

เมือ่คลกิ เสรจ็สิน้ ในวซิารด์ คณุจะกลบัไปทีร่ายการสาํหรบัเลอืกตามลาํดบัขัน้สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ปจัจบุนั 

หลงัจากคลกิ เสรจ็สิน้ และเพิม่การกาํหนดรายการสาํหรบัเลอืกตามลาํดบัขัน้ ในโครงรา่งเพจ ระบบจะใชง้านบทบาททัง้หมดทีร่วมอยู่ในโครงรา่งนัน้โดยอตัโนมตั ิ 
 

เก่ียวกบัรายการสาํหรบัเลอืกตามลาํดบัขัน้และกลุ่มค่ารายการสาํหรบัเลอืก 
คณุสามารถใชฟิ้ลด์รายการสาํหรบัเลอืกทีม่กีารแมปคา่กบักลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืกในรายการสาํหรบัเลอืกตามลาํดบัขัน้ อย่างไรกต็าม ในการกาํหนดรายการสาํหรบัเลอืกตามลาํดบัขัน้ 
คณุสามารถระบุชดุความสมัพนัธ์ไดเ้พยีงชดุเดยีวระหวา่งคา่ในฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกหลกัและคา่ในฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกทีเ่กีย่วขอ้ง 
โดยไมค่าํนงึถงึวา่คณุไดเ้ลอืกกลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกในรายการกลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกหรอืไม ่เมือ่คณุกาํหนดรายการสาํหรบัเลอืกตามลาํดบัขัน้ 
หากฟิลด์เป็นฟิลด์ทีเ่กีย่วขอ้งในการกาํหนดรายการสาํหรบัเลอืกตามลาํดบัขัน้ และหากมกีารแมปฟิลด์ดงักลา่วกบักลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกดว้ยแลว้ เมือ่มกีารจดัทาํหรอือปัเดตเรคคอรด์ 
ระบบจะฟิลเตอรค์่าต่างๆ ทีม่ใีหเ้ลอืกในฟิลดต์ามกลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกในเรคคอรด์กอ่น แลว้จงึฟิลเตอรต์ามการกาํหนดรายการสาํหรบัเลอืกตามลาํดบัขัน้ 

ตวัอย่างเชน่ สมมตวิา่คณุตัง้คา่ต่อไปนี้สาํหรบัประเภทเรคคอรด์บรษิทั: 

 มกีารเชือ่มโยงฟิลด์ประเภทบรษิทัและฟิลด์ลาํดบัความสาํคญัในการกาํหนดรายการสาํหรบัเลอืกตามลาํดบัขัน้ โดยมฟิีลด์ประเภทบรษิทัเป็นฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกหลกั 

 ฟิลด์กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก ฟิลด์ประเภทบรษิทั และฟิลด์ลาํดบัความสาํคญั มอียู่ในโครงรา่งเพจรายละเอยีดทัง้หมด 

เมือ่มกีารป็อปปเูลทฟิลด์กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกในบรษิทัแลว้ คา่ทีม่ใีหเ้ลอืกในฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกจะมดีงัต่อไปนี้: 

 ในฟิลด์ประเภทบรษิทั จะมคีา่ทีแ่มปกบักลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืกใหเ้ลอืก 

 ในฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกลาํดบัความสาํคญั จะมคีา่ทัง้หมดทีแ่มปกบักลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืกใหจ้นกวา่จะมกีารเลอืกค่าในฟิลด์ประเภทบรษิทั หลงัจากเลอืกคา่ในฟิลดป์ระเภทบรษิทัแลว้ 
ระบบจะจํากดัคา่ต่างๆ ในฟิลด์ลาํดบัความสาํคญัตามคา่ทีต่รงกบัทัง้สองเกณฑต์่อไปนี้: 

 คา่ทีแ่มปกบักลุม่ค่ารายการสาํหรบัเลอืก 

 คา่ทีเ่ชือ่มโยงกบัคา่ในฟิลด์ประเภทบรษิทัในการกําหนดรายการสาํหรบัเลอืกตามลาํดบัขัน้ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 การกาํหนดรายการสาํหรบัเลอืกตามลาํดบัขัน้ (ในหน้า 161) 

 เกีย่วกบักลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืก (ในหน้า 191) 

 การพจิารณาเมือ่ตัง้คา่กลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืก (ในหน้า 192) 

 กระบวนการตัง้คา่กลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืก (ในหน้า 193) 

 การจดัทาํกลุม่ค่ารายการสาํหรบัเลอืก (ในหน้า 193) 

 การแมปคา่รายการสาํหรบัเลอืกกบักลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก (ในหน้า 134) 
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การจดัการโครงรา่งการค้นหา 
คณุสามารถระบุฟิลด์สาํหรบัเรคคอรด์สว่นใหญ่ได้ทัง้ฟิลด์มาตรฐานและฟิลด์ทีก่าํหนดเอง ซึง่ผูใ้ชส้ามารถใชใ้นการคน้หาเรคคอรด์ นอกจากนี้ 
คณุยงัสามารถระบุฟิลด์ทีต่อ้งการแสดงในเพจผลการคน้หาไดอ้กีดว้ย คณุระบุฟิลด์การคน้หาในโครงรา่งการคน้หา 
และคุณระบุโครงรา่งการคน้หาสาํหรบัเรคคอรด์แต่ละประเภทใหก้บับทบาทของผูใ้ชไ้ดต้ามความจําเป็น โปรดดูที ่การเพิม่บทบาท (ในหน้า 258) 

คณุสามารถคดัลอกโครงรา่งการคน้หาทีม่อียู่ และแกไ้ขใหต้รงกบัความตอ้งการของคุณ หรอืคณุสามารถแกไ้ขโครงรา่งการคน้หาทีม่อียู่ โครงรา่งการคน้หาดฟีอลต์จะเป็นแบบอ่านอย่างเดยีว 
คณุสามารถคดัลอกได ้แต่คณุจะไมส่ามารถลบหรอืแกไ้ขได ้ในการกาํหนดฟิลด์ทีใ่ชใ้นการคน้หา และฟิลด์ทีป่รากฏในผลการคน้หา คณุจะตอ้งใชว้ซิารด์โครงรา่งการคน้หา  

หมายเหตุ: มขีดีจํากดัจํานวนตวัอกัษรทีค่ณุสามารถใชใ้นชือ่โครงรา่งการคน้หา สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่เกีย่วกบัขดีจํากดัโครงรา่งทีก่ําหนดเอง (ในหน้า 138) 

คาํเตือน: เมือ่คณุจดัทาํหรอืแกไ้ขโครงรา่งการคน้หาสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ผูใ้ช ้อย่าเพิม่ทัง้ฟิลด์ผูร้บัรายงาน และผูร้บัรายงาน (ชือ่ย่อ) ลงในโครงรา่งการคน้หาเดยีวกนั 
หากมทีัง้สองฟิลด์นี้อยู่ในโครงรา่งการคน้หา การคน้หาดว้ยโครงรา่งการคน้หาดงักลา่วจะลม้เหลว สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์ผูร้บัรายงาน และผูร้บัรายงาน (ชือ่ย่อ) โปรดดูที ่
เกีย่วกบัฟิลด์ผูร้บัรายงาน และผูร้บัรายงาน (ชือ่ย่อ) บนเรคคอรด์ผูใ้ช ้(โปรดดูที ่"เกีย่วกบัฟิลด์ผูร้บัรายงานและฟิลด์ผูร้บัรายงาน (ชือ่ย่อ) บนเรคคอรด์ผูใ้ช"้ ในหน้า 238) 

การจดัการพฤติกรรมของวินโดวค้์นหา 
นอกจากนี้ คณุสามารถใชว้ซิารด์โครงรา่งการคน้หาเพือ่จดัการลกัษณะของวนิโดวก์ารคน้หาและเพือ่ใชง้านการเชือ่มโยงแบบสมารท์ 
ตวัเลอืกต่อไปนี้มไีวส้าํหรบัการตัง้คา่ลกัษณะของวนิโดวก์ารคน้หาสาํหรบัเรคคอรด์แต่ละประเภท ตวัเลอืกทัง้หมดนี้จะถูกเลอืกในโครงรา่งการคน้หาดฟีอลต์: 

 ตัง้ค่าวินโดวก์ารค้นหาด้วยฟิลดดี์ฟอลต์ หากเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ ฟิลด์ในโครงรา่งการคน้หาดฟีอลต์จะถูกนํามาใช ้

 แสดงผลการค้นหาเมือ่เปิดวินโดวก์ารค้นหา หากเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ รายการเรคคอรด์ทีใ่ชไ้ดจ้ะปรากฏขึน้ในวนิโดวก์ารคน้หาเมือ่เปิดวนิโดวก์ารคน้หา 
หากยกเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ จะไมม่กีารแสดงเรคคอรด์ใดๆ เมือ่เปิดวนิโดวก์ารคน้หา 

หมายเหตุ: หากใชง้านการแสดงขอ้มลูผูจ้ดัการสาํหรบับรษิทั รายการเรคคอรด์ในวนิโดวก์ารคน้หาบางวนิโดวอ์าจป็อปปเูลทชา้ และในบางกรณี วนิโดวก์ารคน้หาอาจจะหมดเวลา 
เพือ่ป้องกนัการหมดเวลา ใหย้กเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย แสดงผลการคน้หาเมือ่เปิดวนิโดว์การคน้หา ของประเภทเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงกบัวนิโดวก์ารคน้หา 
แลว้วนิโดวก์ารคน้หาจะไมแ่สดงเรคคอรด์ใดๆ และผูใ้ชจ้ะสามารถระบุเกณฑก์ารคน้หาเพือ่คน้หาเรคคอรด์ทีต่อ้งการได ้

 ใช้งานการแก้ปัญหาอตัโนมติั หากเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ จะเป็นการใชง้านการเชือ่มโยงแบบสมารท์ การเชือ่มโยงแบบสมาร์ท ใน Oracle CRM On Demand 
คอืการคน้หาอตัโนมตัทิีท่าํใหผู้ใ้ชเ้ชือ่มโยงเรคคอร์ดประเภทต่างๆ เชน่ บรษิทั ผูต้ดิต่อ โอกาสทางการขาย กจิกรรม เป็นตน้ กบัเรคคอรด์อืน่ไดง้า่ยขึน้ เมือ่ใชง้านการเชือ่มโยงแบบสมาร์ท 
ผูใ้ชส้ามารถพมิพช์ือ่ทัง้หมดหรอืชือ่บางสว่นของเรคคอรด์ทีต่นตอ้งการเชือ่มโยงกบัเรคคอรด์หลกัในฟิลด์ทีเ่หมาะสมได ้จากนัน้อนุญาตให ้Oracle CRM On Demand 
แกป้ญัหาการเชือ่มโยงโดยอตัโนมตั ิเมือ่ผูใ้ชพ้ยายามบนัทกึการเปลีย่นแปลง Oracle CRM On Demand จะคน้หาชือ่ทีต่รงกนักบัชือ่ทีผู่ใ้ชป้้อน หาก Oracle CRM On 
Demand พบผลทีต่รงกนัพอด ีระบบจะนําเรคคอรด์ทีต่รงกนันัน้มาใชแ้ละการเปลีย่นแปลงของผูใ้ชจ้ะไดร้บัการบนัทกึ หาก Oracle CRM On Demand 
ไมพ่บผลทีต่รงกนัหรอืพบผลทีใ่กลเ้คยีงหลายรายการ ผูใ้ชจ้ะเหน็วนิโดวก์ารคน้หา ในวนิโดว์การคน้หา ผูใ้ชส้ามารถดําเนนิการคน้หาเพิม่เตมิ แลว้เลอืกเรคคอรด์ทีเ่หมาะสมได ้
หากไมไ่ดใ้ชง้านการเชือ่มโยงแบบสมารท์ ผูใ้ชต้อ้งคลกิไอคอนคน้หาทีอ่ยู่ถดัจากฟิลด์เพือ่เปิดวนิโดวก์ารคน้หา ซึง่ผูใ้ชส้ามารถคน้หาเรคคอรด์ได ้

 แสดงรายการท่ีข้ึนกบับริบทเป็นค่าดีฟอลต์ของวินโดวก์ารค้นหา ชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ใชไ้ดเ้ฉพาะเมือ่ตัง้คา่เมนูรายการประเภทเรคคอรด์ในวนิโดวก์ารคน้หาเป็น เปิดใช ้ในโปรไฟลบ์รษิทั 
หากเลอืกชอ่งทําเครือ่งหมาย แสดงรายการทีข่ ึน้กบับรบิทเป็นคา่ดฟีอลต์ของวนิโดวก์ารคน้หา และประเภทเรคคอรด์มรีายการทีข่ ึน้กบับรบิทมากกว่าหนึง่รายการ 
รายการทัง้หมดนัน้จะปรากฏกอ่นรายการอืน่ๆ ในฟิลด์รายการ ประเภทเรคคอรด์ ทีม่มุบนซา้ยของวนิโดวก์ารคน้หา รายการทีข่ ึน้กบับรบิทสว่นใหญ่มแีนวโน้มทีจ่ะมเีรคคอรด์ทีผู่ใ้ชต้อ้งการ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์รายการ ประเภทเรคคอรด์ และรายการทีข่ ึน้กบับรบิท โปรดดทูี ่การคน้หาเรคคอรด์ในวนิโดวก์ารคน้หา 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัเมนูรายการประเภทเรคคอรด์ในวนิโดวก์ารคน้หา โปรดดูที ่การตัง้คา่โปรไฟลบ์รษิทัของคณุและคา่ดฟีอลต์ร่วม (ในหน้า 18) 

หมายเหตุ: หากคุณเลอืก ปิดใช ้ในเมนูรายการประเภทเรคคอรด์ในวนิโดวก์ารคน้หาในโปรไฟลบ์รษิทัหลงัจากทีคุ่ณตัง้คา่โครงรา่งการคน้หา ชอ่งทําเครือ่งหมาย 
แสดงรายการทีข่ ึน้กบับรบิทเป็นคา่ดฟีอลต์ของวนิโดวก์ารคน้หา จะใชไ้มไ่ดอ้กีต่อไปในวซิารด์โครงรา่งการคน้หา นอกจากนี้ รายการทีข่ ึน้กบับรบิทจะใชไ้มไ่ดใ้นวนิโดวก์ารคน้หา 
และการคน้หาเริม่ตน้สาํหรบัเรคคอรด์ของประเภทเรคคอรด์ทีร่ะบุในวนิโดวก์ารคน้หาจะดําเนินการในทกุเรคคอรด์ของประเภทเรคคอรด์ทีผู่ใ้ชส้ามารถเขา้ใชไ้ด ้ไมว่า่จะเลอืกตวัเลอืก 
แสดงรายการทีข่ ึ้นกบับรบิทเป็นคา่ดฟีอลต์ของวนิโดวก์ารคน้หา ไวก้อ่นหน้านี้หรอืไมก่ต็าม อย่างไรกต็าม Oracle CRM On Demand 
จะจดัเกบ็ขอ้มลูการตัง้คา่ชอ่งทาํเครือ่งหมาย แสดงรายการทีข่ ึน้กบับรบิทเป็นคา่ดฟีอลต์ของวนิโดวก์ารคน้หา สาํหรบัโครงรา่งการคน้หาแต่ละรายการ หากในภายหลงัคณุเลอืก ใชง้าน หรอื 
ผสม ในเมนูรายการประเภทเรคคอรด์ในวนิโดวก์ารคน้หาในโปรไฟลบ์รษิทัอกีครัง้ ระบบจะเรยีกคนืการตัง้คา่ของชอ่งทาํเครือ่งหมาย 
แสดงรายการทีข่ ึ้นกบับรบิทเป็นคา่ดฟีอลต์ของวนิโดวก์ารคน้หา สาํหรบัโครงรา่งการคน้หาแต่ละรายการ และการตัง้คา่ดงักลา่วจะมผีลอกีครัง้ 

หากคุณกาํลงัจดัทาํโครงรา่งการคน้หาสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ผลติภณัฑ์ จะมตีวัเลอืกดงัต่อไปนี้หากคณุตอ้งการใหว้นิโดวโ์ครงรา่งการคน้หาแสดงผลติภณัฑต์ามฝา่ย:  

 ตัง้ค่าวินโดวก์ารค้นหาด้วยฝ่ายให้เป็นฟิลดก์ารค้นหาดีฟอลต์ ใน Oracle CRM On Demand 
เมือ่คณุจดัทาํโครงรา่งการคน้หาสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ผลติภณัฑใ์นวซิารด์โครงรา่งการคน้หา 
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คณุจะสามารถตัง้คา่โครงรา่งการคน้หาผลติภณัฑเ์พือ่แสดงรายการผลติภณัฑต์ามฝา่ยไดโ้ดยการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายตัง้คา่วนิโดว์การคน้หาดว้ยฝา่ยใหเ้ป็นฟิลด์การคน้หาดฟีอลต์ 
การแสดงผลติภณัฑต์ามฝา่ยในวนิโดวก์ารคน้หาผลติภณัฑจ์ะทาํใหผู้ใ้ชด้ําเนนิการคน้หาภายในชดุของผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้งไดแ้ละชว่ยลดขอ้ผดิพลาดของผูใ้ชเ้มือ่ทาํการคน้หาและเลอืกจากรายการผ

ลติภณัฑ ์สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่ขอ้ควรพจิารณาเมือ่จดัทาํโครงร่างการคน้หาผลติภณัฑ ์(ในหน้า 167) 

หากคุณกาํลงัจดัทาํโครงรา่งการคน้หาและตอ้งการตัง้คา่เพจผลการคน้หาของการคน้หาคาํหลกัขัน้สงูใหแ้สดงฟิลด์ผลลพัธ์ทีเ่ฉพาะเจาะจงสาํหรบัประเภทเรคคอรด์บรษิทั โอกาสทางการขาย ผูต้ดิต่อ 
การนดัหมาย และงาน ตวัเลอืกตอ่ไปนี้จะมพีรอ้มใหใ้ชง้านได:้ 

 ตัง้ค่าการค้นหาคาํหลกัขัน้สูงด้วยฟิลดผ์ลการค้นหาท่ีเลือก หากเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ไว ้จะทาํใหฟิ้ลด์ทีก่าํหนดไวใ้นโครงรา่งการคน้หาแสดงในเพจผลการคน้หาของการคน้หาคาํหลกัขัน้สงู 
หากไมไ่ดเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ไว ้จะทาํใหฟิ้ลด์หลกัสาํหรบัประเภทเรคคอรด์แสดงในเพจผลการคน้หา 

หากคุณกาํลงัจดัทาํโครงรา่งการคน้หาและตอ้งการระบุฟิลด์แรกในรายการของฟิลด์การคน้หาเป้าหมายใหเ้ป็นฟิลด์การคน้หาดฟีอลต์ในวนิโดวก์ารคน้หา ตวัเลอืกต่อไปนี้จะมใีหใ้ชง้านได:้  

 ฟิลดค้์นหาเป้าหมายแรกเป็นการค้นหาดีฟอลต์ในการค้นหา หากเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ไว ้
ระบบจะใชฟิ้ลด์แรกในรายการของฟิลด์การคน้หาเป้าหมายในโครงรา่งการคน้หาเป็นฟิลด์การคน้หาดฟีอลต์ในวนิโดวก์ารคน้หา หากยกเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ 
ฟิลด์การคน้หาดฟีอลต์จะเป็นฟิลด์เดยีวกนักบัฟิลด์ทีม่กีารแมปการคน้หาไว ้

คุณสมบตัโิครงร่างการคน้หาสาํหรบัการคน้หาขัน้สงูสาํหรบัเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง 
เมือ่คณุเลอืกหรอืแกไ้ขโครงรา่งการคน้หา ใหพ้จิารณาวา่คณุมคีวามตอ้งการใชฟิ้ลด์เป็นฟิลด์คน้หาในการคน้หาขัน้สงูของเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไม่ ในการระบุวา่จะสามารถคน้หาฟิลด์ใดๆ 
ในการคน้หาขัน้สงูของเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไม่ Oracle CRM On Demand จะใชค้ณุสมบตัติ่อไปนี้จากโครงรา่งการคน้หาสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ในบางกรณี: 

 รายการของฟิลด์การคน้หาในโครงรา่งการคน้หา 

 การตัง้คา่ของชอ่งทาํเครือ่งหมายของ จํากดัการคน้หาไปยงัฟิลด์ทีเ่ลอืกในโครงรา่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง ในโครงรา่งการคน้หา 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัเมือ่ใดและอย่างไรที ่Oracle CRM On Demand ใชค้ณุสมบตัเิหลา่นี้เพือ่ระบุวา่มฟิีลด์สาํหรบัการคน้หาในการคน้หาขัน้สงูของเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง โปรดด ู
เกีย่วกบัการคน้หาขัน้สงูสาํหรบัเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการจดัการโครงรา่งการคน้หา บทบาทของคณุจะตอ้งมสีทิธิใ์นการปรบัแต่งแอปพลเิคชนั 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารจดัทาํหรอืแกไ้ขโครงรา่งการคน้หา 

การจดัทาํหรือแก้ไขโครงร่างการค้นหา 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการปรบัแต่งแอปพลเิคชนั ใหค้ลกิลงิคก์ารปรบัแต่งแอปพลเิคชนั 

3 ในสว่นการตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ ใหค้ลกิประเภทเรคคอรด์ทีค่ณุตอ้งการจดัทําหรอืแกไ้ขโครงรา่งการคน้หา  

4 ในเพจประเภทเรคคอรด์ การปรบัแต่งแอปพลเิคชนั คลกิลงิคโ์ครงรา่งการคน้หา ประเภทเรคคอรด์ 

5 ในรายการ โครงรา่งการคน้หา ใหท้าํอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้ 

 คลกิ แกไ้ข หรอื คดัลอก เพือ่แกไ้ขโครงรา่งทมีอียู่ 

 คลกิปุ่ม โครงรา่งใหม่ เพือ่จดัทาํโครงรา่งใหม ่

 คลกิ ลบ เพือ่ลบโครงรา่งทีม่อียู่ซึง่ไมไ่ดร้ะบุใหก้บับทบาทในปจัจุบนั 

วซิารด์โครงรา่งการคน้หา จะชว่ยแนะนําคณุในการดําเนนิการตามขัน้ตอนต่างๆ 

6 ในขัน้ตอนที ่1 กาํหนดชือ่โครงรา่ง ใหป้้อนหรอืแกไ้ขชือ่ หรอืแกไ้ขคาํอธบิายของโครงรา่งดว้ยกไ็ด ้

7 คลกิ ถดัไป  
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ในขัน้ตอนที ่2 ระบุฟิลด์การคน้หา จะมอียู่สามรายการ: 

 ฟิลดค้์นหาท่ีใช้ไมไ่ด้ รายการนี้จะแสดงฟิลด์ทัง้หมดทีจ่ะใชไ้มไ่ดส้าํหรบัการคน้หา 

 ฟิลดค้์นหาเป้าหมาย รายการนี้จะแสดงฟิลด์ทัง้หมดทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัการคน้หาเป้าหมายและทีจ่ะแสดงในแอปเพลต็การคน้หาเป้าหมายสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ในแถบการดําเนนิการ 
แอปเพลต็การคน้หาเป้าหมายสามารถแสดงไดส้งูสดุสบิฟิลด ์หากคณุเพิม่มากกวา่สบิฟิลด์ลงในรายการและพยายามบนัทกึโครงรา่ง ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดจะปรากฏขึน้ 
หากคุณใชฟิ้ลด์คน้หาเป้าหมาย จะเกดิเหตุการณ์ต่อไปนี้ข ึน้ดว้ย: 

 ฟิลด์เหลา่นัน้จะกลายเป็นฟิลด์ดฟีอลตท์ีป็่อบปเูลทลว่งหน้าในแบบฟอรม์เกณฑก์ารคน้หาขัน้สงู  

 ฟิลด์ทีเ่ลอืกจะปรากฏเป็นฟิลด์ดฟีอลต์ทีป็่อบปเูลทลว่งหน้าในเกณฑฟิ์ลเตอร์ ขณะจดัทาํหรอืแกไ้ขรายการ 

 ฟิลด์ทีเ่ลอืกจะปรากฏเป็นชดุของฟิลด์ทีค่ณุสามารถคน้หาไดใ้นวนิโดวก์ารคน้หา 

หากไมไ่ดร้ะบุฟิลด์ไวใ้นรายการนี้ ประเภทเรคคอรด์จะปรากฏในแอปเพลต็การคน้หาเป้าหมาย แต่จะไมม่ฟิีลด์การคน้หาใดๆ ปรากฏในแอปเพลต็นี้ 

 ฟิลดก์ารค้นหาเพ่ิมเติม รายการนี้จะแสดงฟิลด์ทีไ่มป่รากฏในแอปเพลต็การคน้หาเป้าหมาย แต่เป็นฟิลด์ทีส่ามารถใชไ้ดใ้นการคน้หาอืน่ๆ เชน่ การคน้หาขัน้สงู 
ฟิลด์ทีม่กีารจดัทาํดชันจีะแสดงเป็นขอ้ความสเีขยีว ฟิลด์ทีม่กีารจดัทาํดชันทีีค่าํนงึถงึตวัพมิพจ์ะแสดงเป็นขอ้ความสน้ํีาเงนิ 

หมายเหตุ: เพือ่ประสทิธภิาพสงูสดุ ใหใ้ชฟิ้ลด์ทีจ่ดัทาํดชันใีนการกาํหนดฟิลด์การคน้หาของคุณ หากฟิลด์การคน้หาเป้าหมายหรอืรายการฟิลด์การคน้หาเพิม่เตมิมฟิีลด์ใดๆ 
ทีย่งัไมไ่ดร้บัการปรบัใหเ้หมาะสม ขอ้ความเตอืนจะปรากฏขึน้ 

คณุสามารถจดัการฟิลด์ภายในรายการไดโ้ดยการคลกิทีล่กูศรขึน้และลกูศรลง และคุณสามารถยา้ยฟิลด์ระหวา่งรายการไดโ้ดยการคลกิทีลู่กศรขวาและลกูศรซา้ย หรอืลกูศรขึน้และลูกศรลง 
ลาํดบัของฟิลดใ์นรายการจะถูกนําไปใชใ้นแอปเพลต็การคน้หาเป้าหมายในแถบการดําเนนิการ และในแบบฟอรม์เกณฑ์การคน้หา 

หมายเหตุ: ฟิลด์ทีแ่สดงเป็นขอ้ความสมีว่งจะไม่คาํนงึถงึตวัพมิพอ์ยู่เสมอ ฟิลด์เหลา่นี้ไมไ่ดร้บัการปรบัใหเ้หมาะสมสาํหรบัการคน้หาทีร่วดเรว็ 

8 ในขัน้ตอนที ่2 ยา้ยฟิลด์ไปยงัรายการฟิลด์การคน้หาทีใ่ชไ้มไ่ด ้และจดัการฟิลด์ในรายการฟิลด์การคน้หาเป้าหมายและฟิลด์การคน้หาเพิม่เตมิตามต้องการ 

9 (ไมจ่ําเป็น) ในขัน้ตอนที ่2 เลอืกหรอืยกเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย จํากดัการคน้หาไปยงัฟิลด์ทีเ่ลอืกในโครงรา่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งตามความจําเป็น 
เพือ่ใหต้รงกบัความตอ้งการของคณุในการทาํใหส้ามารถสบืคน้ฟิลด์สาํหรบัการคน้หาขัน้สงูสาํหรบัเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ โปรดด ูเกีย่วกบัการคน้หาขัน้สงูสาํหรบัเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

10 (ไมจ่ําเป็น) หากคุณวางแผนทีจ่ะเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ฟิลด์คน้หาเป้าหมายแรกเป็นการคน้หาดฟีอลต์ในการคน้หา ในขัน้ตอนที ่3 
ใหใ้ชล้กูศรขึน้และลูกศรลงเพือ่ระบุตําแหน่งของฟิลด์แรกในรายการของฟิลด์การคน้หาเป้าหมายได้ตามตอ้งการ  

11 (ไมจ่ําเป็น) เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายตัง้คา่วนิโดวก์ารคน้หาดว้ยฝา่ยใหเ้ป็นฟิลด์การคน้หาดฟีอลต์ หากคณุตอ้งการใหว้นิโดวโ์ครงรา่งการคน้หาแสดงผลติภณัฑต์ามฝา่ย   

หมายเหตุ:  ตวัเลอืกนี้จะมเีฉพาะเมือ่ระบุโครงร่างการคน้หาสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ผลติภณัฑ์ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่ขอ้ควรพจิารณาเมือ่จดัทาํโครงรา่งการคน้หาผลติภณัฑ์ 
(ในหน้า 167) 

12 คลกิ ถดัไป  

ในขัน้ตอนที ่3 กาํหนดโครงรา่งผลการคน้หา มสีามรายการ ไดแ้ก:่  

 ฟิลดผ์ลการค้นหาท่ีไมพ่ร้อมใช้งาน รายการนี้จะแสดงฟิลด์ทัง้หมดทีจ่ะไมป่รากฏในผลการคน้หา 

 ฟิลดผ์ลการค้นหาของวินโดวก์ารค้นหา รายการนี้จะแสดงฟิลด์ทีจ่ะปรากฏในผลการคน้หาของวนิโดวก์ารคน้หา รายการนี้จะมขีดีจํากดัอยู่ทีเ่กา้ฟิลด์ 

 ฟิลดผ์ลการค้นหาเพ่ิมเติม รายการนี้จะแสดงฟิลด์เพิม่เตมิ นอกเหนอืจากฟิลด์ทีอ่ยู่ในรายการฟิลด์ผลการคน้หาของวนิโดว์การคน้หา 
ซึง่จะแสดงในผลการคน้หานอกเหนอืจากการคน้หาในวนิโดวก์ารคน้หา 

จํานวนรวมของฟิลด์ทีอ่นุญาตสาํหรบัรายการฟิลด์ผลการคน้หาของวนิโดวก์ารคน้หาและผลการคน้หาเพิม่เตมิคอื 20 ซึง่หมายความวา่จะไมส่ามารถแสดงผลการคน้หาไดเ้กนิ 
20 คอลมัน์ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการคน้หาเรคคอรด์ โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์  

คาํเตือน: ขอแนะนําใหคุ้ณเพิม่ฟิลด์ลงในรายการเพยีงเลก็น้อย เนื่องจากจํานวนคอลมัน์ในรายการสง่ผลโดยตรงต่อประสทิธภิาพการทาํงาน 
ประสทิธภิาพจะแตกต่างกนัตามประเภทเรคคอรด์และประเภทฟิลด์ ฟิลด์ทีเ่พิม่ข ึน้แต่ละฟิลด์จะเพิม่ระยะเวลาในการโหลดรายการ 
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13 ในขัน้ตอนที ่3 การกาํหนดโครงรา่งผลการคน้หา ยา้ยฟิลด์ไปยงัรายการฟิลด์ผลการคน้หาของวนิโดวก์ารคน้หา และฟิลด์ผลการคน้หาเพิม่เตมิ และจดัการฟิลด์ต่างๆ ตามความจําเป็น 

หมายเหตุ: รายการฟิลด์ผลการคน้หาของวนิโดวก์ารคน้หาจะกาํหนดโครงรา่งของฟิลด์ผลการคน้หาสาํหรบัวนิโดวก์ารคน้หาแบบเชือ่มโยงหนึง่รายการเทา่นัน้ 
คณุไมส่ามารถระบุโครงรา่งของฟิลด์ผลการคน้หาสาํหรบัวนิโดว์การคน้หาแบบเชือ่มโยงหลายรายการได ้

14 เลอืกหรอืยกเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายต่อไปนี้ตามความจําเป็น เพือ่ตัง้คา่ลกัษณะของวนิโดวก์ารคน้หา: 

 ตัง้คา่วนิโดว์การคน้หาดว้ยฟิลด์คา่ดฟีอลต์ 

 แสดงผลการคน้หาเมือ่เปิดวนิโดวก์ารคน้หา 

 ใชง้านการแกป้ญัหาอตัโนมตั ิ   

 แสดงรายการทีข่ ึ้นกบับรบิทเป็นคา่ดฟีอลต์ของวนิโดวก์ารคน้หา 

 ตัง้คา่การคน้หาคาํหลกัขัน้สงูดว้ยฟิลด์ผลการคน้หาทีเ่ลอืก 

 ฟิลด์คน้หาเป้าหมายแรกเป็นการคน้หาดฟีอลต์ในการคน้หา 

15 คลกิ เสรจ็สิน้ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 การปรบัแต่งโครงรา่งรายการทีเ่กีย่วขอ้ง (ในหน้า 135) 

 การปรบัแต่งโครงรา่งเพจแบบสแตตกิ (ในหน้า 139) 

 การจดัทาํโครงรา่งโฮมเพจของเรคคอรด์ (ในหน้า 171) 
 

ข้อควรพิจารณาเมือ่จดัทาํโครงรา่งการค้นหาผลิตภณัฑ ์
ใน Oracle CRM On Demand เมือ่คณุจดัทาํโครงรา่งการคน้หาสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ผลติภณัฑใ์นวซิารด์โครงรา่งการคน้หา 
คณุจะสามารถตัง้คา่โครงรา่งการคน้หาผลติภณัฑเ์พือ่แสดงรายการผลติภณัฑต์ามฝา่ยไดโ้ดยการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายตัง้คา่วนิโดว์การคน้หาดว้ยฝา่ยใหเ้ป็นฟิลด์การคน้หาดฟีอลต์ 
การแสดงผลติภณัฑต์ามฝา่ยในวนิโดวก์ารคน้หาผลติภณัฑจ์ะทาํใหผู้ใ้ชด้ําเนนิการคน้หาภายในชดุของผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้งไดแ้ละชว่ยลดขอ้ผดิพลาดของผูใ้ชเ้มือ่ทาํการคน้หาและเลอืกจากรายการผลติภณั

ฑ ์ 

เมือ่คณุเลอืกแสดงผลติภณัฑต์ามฝา่ยในโครงรา่งการคน้หาผลติภณัฑข์องคุณ:  

 วนิโดวก์ารคน้หาผลติภณัฑจ์ะใชฟิ้ลด์ฝา่ยเป็นฟิลด์การคน้หาดฟีอลต์และจะไดร้บัการป็อบปเูลทล่วงหน้าดว้ยฝา่ยหลกัของผูใ้ช ้หากผูใ้ชม้ฝีา่ยหลกั  

 หากเลอืกชอ่งทําเครือ่งหมาย แสดงผลการคน้หาเมือ่เปิดวนิโดวก์ารคน้หา รายการผลติภณัฑจ์ะแสดงและจะไดร้บัการฟิลเตอรโ์ดยอตัโนมตัติามฝา่ยหลกัของผูใ้ช ้หากผูใ้ชไ้มม่ฝีา่ยหลกั 
ผลติภณัฑท์ัง้หมดจะแสดงแต่จะไมไ่ดร้บัการฟิลเตอร ์ 

 หากไมไ่ดเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย แสดงผลการคน้หาเมือ่เปิดวนิโดวก์ารคน้หา จะไม่มผีลติภณัฑแ์สดงในวนิโดวก์ารคน้หาผลติภณัฑ ์  

เมือ่คณุเลอืกไม่แสดงผลติภณัฑต์ามฝา่ยในโครงร่างการคน้หาผลติภณัฑข์องคณุ:  

 วนิโดวก์ารคน้หาผลติภณัฑจ์ะใชฟิ้ลด์ชือ่ผลติภณัฑเ์ป็นฟิลด์การคน้หาดฟีอลต์  

 หากเลอืกชอ่งทําเครือ่งหมาย แสดงผลการคน้หาเมือ่เปิดวนิโดวก์ารคน้หา วนิโดวก์ารคน้หาผลติภณัฑจ์ะใชฟิ้ลด์ชือ่ผลติภณัฑเ์ป็นฟิลด์การคน้หาดฟีอลต ์และผลติภณัฑท์ัง้หมดจะแสดง 

 หากไมไ่ดเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย แสดงผลการคน้หาเมือ่เปิดวนิโดวก์ารคน้หา วนิโดว์การคน้หาผลติภณัฑจ์ะใชฟิ้ลด์ชือ่ผลติภณัฑเ์ป็นฟิลด์การคน้หาดฟีอลต ์และจะไม่มผีลติภณัฑแ์สดง 

ฟิลด์ฝา่ยจะไมไ่ดร้บัการเพิม่ลงในแอปเพลต็การคน้หาเป้าหมายโดยอตัโนมตั ิอย่างไรกต็าม 
คณุสามารถเพิม่ฟิลด์ฝา่ยลงในการคน้หาเป้าหมายเพือ่ใหฟิ้ลด์นี้แสดงในแอปเพลต็การคน้หาเป้าหมายในแถบการดําเนนิการได้   
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ผูใ้ชไ้มส่ามารถคน้หาฝา่ยไดห้ากฝา่ยแสดงในรายการฟิลด์คน้หาทีใ่ชไ้มไ่ด ้อย่างไรกต็าม เมือ่เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายตัง้คา่วนิโดวก์ารคน้หาดว้ยฝา่ยใหเ้ป็นฟิลด์การคน้หาดฟีอลต ์
ผูใ้ชจ้ะสามารถคน้หาฝา่ยไดโ้ดยใชว้นิโดวก์ารคน้หาเทา่นัน้  

หมายเหตุ: เมือ่คณุเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ตัง้คา่วนิโดว์การคน้หาดว้ยฝา่ยใหเ้ป็นฟิลด์คน้หาดฟีอลต ์การตัง้คา่นี้จะมลีาํดบัความสาํคญัสงูกวา่ชอ่งทาํเครือ่งหมาย 
ฟิลด์คน้หาเป้าหมายแรกเป็นการคน้หาดฟีอลต์ในการคน้หา สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการระบุฟิลด์การคน้หาดฟีอลต์ในวนิโดว์การคน้หา โปรดดูที ่การจดัการโครงรา่งการคน้หา (ในหน้า 164) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง:  

 การจดัการโครงรา่งการคน้หา (ในหน้า 164) 

 การตัง้คา่ฝา่ย (ในหน้า 57) 

 

 

 
 

การจดัการการเข้าใช้รายการและลาํดบัรายการ 
สาํหรบัประเภทเรคคอรด์แต่ละประเภท คณุสามารถระบุรายการทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัแต่ละบทบาท และลําดบัทีร่ายการจะปรากฏในโฮมเพจของประเภทเรคคอรด์ 

คณุสามารถจดัทาํโครงรา่งใหมเ่ฉพาะสาํหรบับทบาททีคุ่ณยงัไมไ่ดป้รบัแต่ง คณุยงัสามารถลบโครงรา่งทีม่อียู่ แต่คณุไมส่ามารถจดัการการเขา้ใชแ้ละลาํดบัรายการสาํหรบัรายการส่วนตวัของผูใ้ช ้

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน:  

เนื่องจากคุณตอ้งเลอืกบทบาททีใ่ชก้ารปรบัแต่งนี้ ใหต้ัง้คา่บทบาทของคุณทัง้หมดกอ่นเริม่ต้นขัน้ตอนนี้ ในการดําเนินการขัน้ตอนนี้ บทบาทของคณุต้องมสีทิธิป์รบัแต่งแอปพลเิคชนั 
และสทิธิจ์ดัการรายการสว่นกลาง 

การจดัทาํหรือแก้ไขการเข้าใช้รายการ 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการปรบัแต่งแอปพลเิคชนั ใหค้ลกิทีก่ารปรบัแต่งแอปพลเิคชนั 

3 ในสว่นการตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ ใหค้ลกิทีล่งิค ์ประเภทเรคคอรด์ ทีต่อ้งการ 

4 ในสว่นการเขา้ใชแ้ละลาํดบัรายการ ใหค้ลกิทีล่งิค ์การเขา้ใชแ้ละลาํดบัรายการของ ประเภทเรคคอรด์ 

5 ในเพจโครงรา่งลาํดบัรายการ ใหด้ําเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 คลกิ แกไ้ข หรอื คดัลอก เพือ่แกไ้ขโครงรา่งทมีอียู่ 

 คลกิปุ่ม โครงรา่งใหม่ เพือ่จดัทาํโครงรา่งใหม ่

6 หากคุณกาํลงัจดัทาํโครงรา่งใหม ่ใหเ้ลอืกบทบาทจากรายการดรอปดาวน์ชือ่บทบาท 

โดยมเีฉพาะบทบาททีย่งัไม่มโีครงรา่งเชือ่มโยงเท่านัน้ในรายการดรอปดาวน์  

7 ยา้ยรายการระหวา่งรายการทัง้หมด รายการทีใ่ชไ้ดส้าํหรบับทบาทนี้ และแสดงในชอรต์ลสิต์ตามตอ้งการ 
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 รายการทัง้หมดจะมรีายการทัง้หมดของประเภทเรคคอรด์ ยกเวน้รายการสว่นตวั  

 รายการทีใ่ชไ้ดส้าํหรบับทบาทนี้ มรีายการทัง้หมดทีใ่ชไ้ดส้าํหรบับทบาททีคุ่ณเลอืก นอกจากนี้ ยงัมรีายการดงักลา่วแสดงในฟิลด์รายการ ประเภทเรคคอรด์ 
ในวนิโดวก์ารคน้หาสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ดว้ย 

 แสดงในชอรต์ลสิต ์มรีายการต่างๆ ทีแ่สดงในสว่นรายการในโฮมเพจ ในรายการสาํหรบัเลอืกของรายการในเพจรายการสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ และในฟิลด์รายการ ประเภทเรคคอรด์ 
ในวนิโดวก์ารคน้หาของประเภทเรคคอรด์ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์รายการ ประเภทเรคคอรด์ โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ในวนิโดว์การคน้หา  

8 จดัลาํดบัของรายการใหมต่ามตอ้งการโดยใชล้กูศรทศิทางขึน้และลง 

9 คลกิ บนัทกึ 
 

การจดัทาํรายงานท่ีกาํหนดเองของโฮมเพจ 
คณุสามารถใชค้ณุสมบตัริายงานทีก่าํหนดเองของโฮมเพจเพือ่เพิม่หลายรายงาน รวมถงึรายงานทีส่รา้งไวล้่วงหน้าและทีก่าํหนดเอง ในโฮมเพจประเภทเรคคอรด์ได ้
คณุสมบตันิี้ชว่ยใหค้ณุสามารถใหข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งมากทีส่ดุสาํหรบัผูใ้ชท้ีแ่ตกตา่งกนัได ้ตวัอย่างเชน่ 
คณุสามารถตัง้คา่โฮมเพจคาํขอบรกิารใหก้บัพนกังานบรกิารลูกคา้เพือ่แสดงรายงานคาํขอบรกิารทีก่ําหนดเองได ้

สาํหรบัประเภทเรคคอรด์บางประเภท รายงานมาตรฐานจะปรากฏในโฮมเพจประเภทเรคคอรด์ตามคา่ดฟีอลต์ คณุสามารถแทนทีร่ายงานมาตรฐานด้วยรายงานอืน่ หรอืคุณสามารถเพิม่รายงานเพิม่เตมิได ้
คณุยงัสามารถระบุรายงานโฮมเพจใหก้บัประเภทเรคคอรด์ทีร่ายงานไมป่รากฏในโฮมเพจประเภทเรคคอรด์ตามคา่ดฟีอลต์ไดด้ว้ย 

หมายเหตุ: สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัสถานทีท่ีส่ามารถดาํเนนิการรายงานและแผงควบคุมใน Oracle CRM On Demand ใหดู้ที ่เกีย่วกบัการดําเนินการรายงานและแผงควบคุมใน 
Oracle CRM On Demand (โปรดดูที ่"เกีย่วกบัการกาํหนดรายงานและแผงควบคมุใน Oracle CRM On Demand" ในหน้า 118) 

ในการทาํใหร้ายงานทีส่รา้งไวล้ว่งหน้าหรอืทีก่าํหนดเองใชไ้ดใ้นโฮมเพจประเภทเรคคอรด์ คณุตอ้งจดัทาํเรคคอรด์รายงานทีก่าํหนดเองของโฮมเพจสาํหรบัรายงานนัน้กอ่น 
เมือ่คณุจดัทาํหรอืแกไ้ขโครงรา่งโฮมเพจสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 
เรคคอรด์รายงานทีก่าํหนดเองของโฮมเพจทีค่ณุจดัทาํสาํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้จะแสดงรายการในรายการสว่นทัง้หมดในวซิารด์โครงรา่งโฮมเพจ 
จากนัน้คณุสามารถทาํใหร้ายงานใชไ้ดใ้นโครงรา่งโฮมเพจดงันี้: 

 คณุสามารถยา้ยรายงานไปยงัหนึง่ในรายการสว่นทีแ่สดงตามคา่ดฟีอลต์ในโครงรา่งโฮมเพจได้ 
เพือ่ใหผู้ใ้ชท้ีม่บีทบาททีม่โีครงร่างโฮมเพจนัน้เหน็รายงานนัน้ไดโ้ดยอตัโนมตัใินโฮมเพจประเภทเรคคอรด์ของผูใ้ช ้

 คณุสามารถยา้ยรายงานไปยงัรายการสว่นทีใ่ชไ้ดใ้นโครงรา่งโฮมเพจได ้เพือ่ใหผู้ใ้ชท้ีม่บีทบาททีม่โีครงรา่งโฮมเพจนัน้และมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 
สามารถเพิม่รายงานในโฮมเพจประเภทเรคคอรด์ของตนได ้

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการปรบัแต่งโฮมเพจ โปรดดูที ่การจดัทาํโครงรา่งโฮมเพจของเรคคอรด์ (ในหน้า 171) สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการจดัทาํรายงานทีก่าํหนดเองสาํหรบัโฮมเพจของฉัน 
โปรดดูที ่การใชง้านรายงานทีก่าํหนดเองในโฮมเพจของฉัน (โปรดดูที ่"การใชง้านรายงานทีก่าํหนดเองใชง้านในโฮมเพจของฉัน" ในหน้า 204) 

เก่ียวกบัสิทธ์ิสาํหรบัการจดัการเรคคอรด์รายงานท่ีกาํหนดเองของโฮมเพจ 
หากบทบาทของคณุมสีทิธิท์ ีเ่หมาะสม คณุสามารถจดัทาํเรคคอรด์รายงานทีก่าํหนดเองและเพิม่เรคคอรด์รายงานทีก่าํหนดเองในโครงรา่งโฮมเพจทีก่ําหนดเองสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทัง้หมดได้ 
ตารางต่อไปนี้แสดงสทิธิท์ ีจ่ําเป็นตอ้งมสีาํหรบังานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งรายงานทีก่าํหนดเองทีใ่ชไ้ดใ้นโฮมเพจ 

งาน สิทธ์ิท่ีต้องการ หมายเหตุ 

(ไมจ่ําเป็น) 
จดัทาํรายงานทีก่าํหนดเองและเผยแพรใ่นโฟลเดอรข์

องบรษิทั  

จดัการรายงานทีก่าํหนดเอง สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่
เริม่ตน้ใชง้านการวเิคราะห์ 
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งาน สิทธ์ิท่ีต้องการ หมายเหตุ 

จดัทาํเรคคอรด์รายงานทีก่าํหนดเองของโฮมเพจ ปรบัแต่งแอปพลเิคชนั 

ปรบัแต่งแอปพลเิคชนั - จดัการการปรบัแต่งโฮมเพจ 

เขา้ใชโ้ฟลเดอรใ์ชร้ว่มกนัในบรษิทัทีย่า้ย 

คาํแนะนําสาํหรบังานนี้อยู่ในหวัขอ้นี้ 

สทิธิเ์ขา้ใชโ้ฟลเดอรใ์ชร้ว่มกนัในบรษิทัทีย่า้ยจะจําเป็นเฉ

พาะเมือ่คณุตอ้งการเพิม่รายงานจากโฟลเดอรใ์ชร้่วมกนั

ในบรษิทัทีย่า้ยลงในรายงานทีก่ําหนดเองของโฮมเพจ 

เพิม่สว่นรายงานทีก่าํหนดเองในโครงรา่งโฮมเพจ ปรบัแต่งแอปพลเิคชนั 

ปรบัแต่งแอปพลเิคชนั - จดัการการปรบัแต่งโฮมเพจ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่
การจดัทาํโครงรา่งโฮมเพจของเรคคอรด์ (ในหน้า 
171) 

เพิม่โครงรา่งโฮมเพจใหก้บับทบาทผูใ้ช ้ จดัการบทบาทและการเขา้ใช ้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การเพิม่บทบาท 
(ในหน้า 258) 

(ไมจ่ําเป็น) 
เพิม่หรอืลบสว่นรายงานทีก่าํหนดเองในโฮมเพจ 
(ผูใ้ช)้ 

ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่
การเปลีย่นแปลงโครงรา่งโฮมเพจ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน: 

 รายงานทีค่ณุตอ้งการใชง้านในโฮมเพจตอ้งไดร้บัการจดัเกบ็ไวภ้ายใตโ้ฟลเดอรท์ีใ่ชร้ว่มกนั ในโฟลเดอรท์ีคุ่ณมสีทิธิเ์ขา้ใช ้

 หากมกีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ใชง้านการสนับสนุนการแปลภาษาสาํหรบัเวบ็แอปเพลต็ ในโปรไฟลบ์รษิทั คณุจะสามารถจดัทาํรายงานทีก่าํหนดเองไดก้ต็่อเมือ่ภาษาทีเ่ลอืกไวใ้นฟิลด์ 
ภาษาในการแปล เป็นภาษาดฟีอลต์สาํหรบับรษิทั 

ในการจดัทาํรายงานทีก่าํหนดเองของโฮมเพจ 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการปรบัแต่งแอปพลเิคชนั ใหค้ลกิลงิคก์ารปรบัแต่งแอปพลเิคชนั 

3 ในสว่นการตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ ใหค้ลกิทีล่งิค ์ประเภทเรคคอรด์ ทีต่อ้งการ 

4 ในสว่นการจดัการโครงรา่งโฮมเพจ ใหค้ลกิรายงานทีก่ําหนดเองของโฮมเพจ ประเภทเรคคอรด์ 

5 คลกิรายงานโฮมเพจใหม่ 

6 ในเพจรายละเอยีดรายงานทีก่าํหนดเองของโฮมเพจ ใหป้้อนขอ้มลูในฟิลด์ต่อไปนี้ใหค้รบถว้น 

ฟิลด ์ ความเห็น 

ชือ่ ป้อนชือ่ของรายงานทีก่าํหนดเอง 
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ฟิลด ์ ความเห็น 

ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล ชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้สามารถใชไ้ดก้ต็่อเมือ่มกีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย 
ใชง้านการสนบัสนุนการแปลภาษาสาํหรบัเวบ็แอปเพลต็ ในโปรไฟลบ์รษิทัเทา่นัน้ 
เมือ่คณุจดัทาํรายงานทีก่าํหนดเอง ระบบจะเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล 
และมสีถานะอ่านอย่างเดยีว นอกจากนี้ ชอ่งทาํเครือ่งหมาย ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล 
จะมสีถานะอา่นอย่างเดยีว 
หากคุณเลอืกภาษาอืน่ทีไ่มใ่ชภ่าษาดฟีอลต์ของบรษิทัในฟิลด์การแปลทีอ่ยู่ในรายการของรายงา

นทีก่ําหนดเอง กอ่นทีคุ่ณจะอปัเดตรายงานทีก่าํหนดเองทีม่อียู่ 

หากคุณเปลีย่นชือ่ของรายงานทีก่าํหนดเองทีอ่ยู่ในภาษาดฟีอลต์ของบรษิทั 
ใหใ้ชช้อ่งทาํเครือ่งหมาย ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล ดงัต่อไปนี้: 

 หากคุณตอ้งการแทนทีค่าํแปลของชือ่ดว้ยชือ่ทีอ่ปัเดต ใหเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย 
ทําเครือ่งหมายเพือ่แปล 

 หากคุณตอ้งการใหค้าํแปลของชือ่คงเดมิไมเ่ปลีย่นแปลง 
ไมต่อ้งเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการแปลชือ่รายงานทีก่าํหนดเอง โปรดดูที ่
การแปลชือ่เวบ็แอปเพลต็และรายงานทีก่าํหนดเอง (ในหน้า 160) 

ความสงู  เลอืกเดีย่วหรอืคู ่หากคุณตัง้คา่ความสงูเป็นคู ่รายงานจะมคีวามสงูเป็นสองเทา่ของสว่นอืน่ๆ 
ในโฮมเพจ 

ความกวา้ง  เลอืกเดีย่วหรอืคู ่หากคุณตอ้งการใหร้ายงานยดืขยายทัง้โฮมเพจจากซา้ยไปขวา 
ใหต้ัง้คา่ความกวา้งเป็นสองเทา่  

หมายเหตุ: รายงานทีม่คีา่แอททรบิวิ HTML RowSpan มากกวา่ 2 
อาจขยายเกนิขนาดทีร่ะบุในบางครัง้ 

รนัรายงานทนัท ี หากคุณเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ รายงานจะรนัโดยอตัโนมตั ิ
และผูใ้ชจ้ะไมต่อ้งคลกิลงิคเ์พือ่อปัเดตรายงาน 

แคตตาลอ็ก เลอืกแคตตาลอ็กสาํหรบัรายงานทีคุ่ณตอ้งการกาํหนด  

1 คลกิไอคอนคน้หา (แวน่ขยาย) จากนัน้นาวเิกตไปยงัรายงานทีค่ณุตอ้งการในโฟลเดอรท์ีใ่ชร้่วมกนั  

ระบบจะป็อปปเูลทขอ้มลูในฟิลด์ พาธรายงาน โดยอตัโนมตัหิลงัจากทีค่ณุเลอืกรายงาน 

2 ในฟิลด์คาํอธบิาย ใหใ้สค่าํอธบิายสาํหรบัรายงานโฮมเพจแบบกาํหนดเอง  

3 คลกิ บนัทกึ 
 

การจดัทาํโครงรา่งโฮมเพจของเรคคอรด์ 
คณุสามารถจดัทาํโครงรา่งโฮมเพจทีก่าํหนดเองไดส้าํหรบัเรคคอรด์ทกุประเภท คณุสมบตันิี้ชว่ยใหคุ้ณสามารถใหข้อ้มลูทีม่คีวามเกีย่วขอ้งมากทีส่ดุกบัผูใ้ชอ้ืน่ๆ 
ซึง่ประกอบดว้ยความสามารถในการแสดงรายงานทีก่าํหนดเองบนโฮมเพจประเภทเรคคอรด์ได ้เชน่ 
คณุสามารถตัง้คา่โฮมเพจคาํขอบรกิารสาํหรบัพนักงานฝา่ยบรกิารลูกคา้ใหแ้สดงงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัคาํขอบรกิารในปจัจุบนัของผูใ้ชแ้ละรายงานคาํขอบรกิารทีก่าํหนดเอง 

หมายเหตุ: หากคุณตอ้งการใชร้ายงานทีก่าํหนดลว่งหน้าหรอืทีก่าํหนดเองในโครงรา่งโฮมเพจทีก่าํหนดเอง คณุตอ้งจดัทาํเรคคอรด์รายงานทีก่าํหนดเองของโฮมเพจสาํหรบัรายงาน 
โดยทาํตามขัน้ตอนทีอ่ธบิายไวใ้น การจดัทาํรายงานทีก่าํหนดเองของโฮมเพจ (ในหน้า 169) 
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คณุสามารถคดัลอกโครงรา่งโฮมเพจทีม่อียู ่แลว้แกไ้ขไดต้ามตอ้งการ รวมทัง้ยงัสามารถแกไ้ขโครงรา่งโฮมเพจทีม่อียู่ไดด้ว้ย ยกเวน้โครงรา่งโฮมเพจดฟีอลต์ซึง่เป็นแบบอ่านอย่างเดยีว 
คณุสามารถคดัลอกโครงรา่งโฮมเพจดฟีอลต์ได ้แต่ลบหรอืแกไ้ขไมไ่ด้ 

หมายเหตุ: มกีารจํากดัจํานวนตวัอกัษรทีค่ณุสามารถใชใ้นชือ่โครงรา่งโฮมเพจ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่เกีย่วกบัขดีจํากดัโครงรา่งทีก่าํหนดเอง (ในหน้า 138) 

หลงัจากทีคุ่ณจดัทาํโครงรา่งโฮมเพจทีก่าํหนดเองแลว้ คณุตอ้งใชว้ซิารด์การจดัการบทบาทในการระบุโครงรา่งใหก้บับทบาทผูใ้ชท้ีต่อ้งใชโ้ครงรา่งนัน้ ผูใ้ชท้ีม่บีทบาทซึง่มสีทิธิ ์
ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล จะสามารถปรบัแต่งโครงรา่งโฮมเพจของตนสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ได ้
โดยโครงรา่งทีป่รบัแต่งแลว้จะแสดงในสว่นใดกไ็ดท้ีค่ณุตอ้งการใหม้ใีนโครงรา่งโฮมเพจทีร่ะบุใหก้บับทบาทผูใ้ชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งานในการดําเนนิการตามขัน้ตอนนี้ บทบาทของคณุตอ้งมสีทิธิป์รบัแต่งแอปพลเิคชนัและสทิธิป์รบัแต่งแอปพลเิคชนั - จดัการโครงร่างแบบไดนามกิ 

ในการจดัทาํหรือแก้ไขโครงร่างโฮมเพจ 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการปรบัแต่งแอปพลเิคชนั ใหค้ลกิลงิคก์ารปรบัแต่งแอปพลเิคชนั 

3 ในสว่นการตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ ใหค้ลกิทีล่งิค ์ประเภทเรคคอรด์ ทีต่อ้งการ 

4 ในสว่นการจดัการโครงรา่งโฮมเพจ ใหค้ลกิทีล่งิคโ์ครงรา่งโฮมเพจ ประเภทเรคคอรด์ 

5 ในรายการโครงรา่งโฮมเพจ ใหท้าํอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 คลกิ แกไ้ข หรอื คดัลอก เพือ่แกไ้ขโครงรา่งทมีอียู่ 

 คลกิปุ่ม โครงรา่งใหม่ เพือ่จดัทาํโครงรา่งใหม ่

วซิารด์โครงรา่งโฮมเพจจะปรากฏขึน้เพือ่แนะนําคุณตลอดกระบวนการ 

6 ขัน้ตอนที ่1 ชือ่โครงรา่ง ใหป้้อนชือ่โครงรา่ง และคาํอธบิายหากจําเป็น 

7 ในขัน้ตอนที ่2 โครงร่างโฮมเพจ ใหร้ะบุสว่นทีใ่ชไ้ดแ้ละสว่นทีแ่สดงดงันี้: 

 ยา้ยสว่นต่างๆ จากรายการส่วนทัง้หมด ไปยงัรายการสว่นทีใ่ชไ้ด ้

รายการสว่นทีใ่ชไ้ด้ จะรวมสว่นทีส่ามารถเพิม่ใหก้บัโฮมเพจได ้หากคณุไมต่อ้งการใหผู้ใ้ชเ้พิม่สว่นลงในโฮมเพจ ใหป้ลอ่ยสว่นนัน้ไวใ้นรายการสว่นทัง้หมด 

 ยา้ยสว่นจากรายการดา้นซา้ยไปยงัรายการดา้นขวา และจดัเรยีงขอ้มลูใหมใ่หแ้กร่ายการทัง้สองรายการตามตอ้งการ  

ทิง้สว่นทีม่คีวามกวา้งเป็นสองเทา่ไวใ้นรายการดา้นซา้ย สว่นเหลา่นัน้จะขยายเตม็โฮมเพจโดยอตัโนมตัเิมือ่ปรากฏขึน้ 

8 คลกิ เสรจ็สิน้ 

หมายเหตุ: หลงัจากทีค่ณุเพิม่โครงรา่งโฮมเพจทีก่าํหนดเองในแอปพลเิคชนัแลว้ คณุจําเป็นตอ้งกาํหนดใหก้บับทบาทผูใ้ชก้อ่น ผูใ้ชจ้งึจะมองเหน็ได ้
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเพิม่และแกไ้ขบทบาทผูใ้ช ้โปรดดูที ่การเพิม่บทบาท (ในหน้า 258) ผูใ้ชท้ีม่บีทบาทซึง่มสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 
จะสามารถแกไ้ขโครงรา่งโฮมเพจของตนดว้ยรายการหรอืรายงานทีคุ่ณกาํหนดใหใ้นโครงรา่งโฮมเพจซึง่ระบุใหก้บับทบาทสาํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้ 
 

การปรบัแต่งแนวทางการตรวจสอบ 
สาํหรบัประเภทเรคคอรด์จํานวนมาก คณุสามารถใชแ้นวทางการตรวจสอบเพือ่ตดิตามการจดัทาํ การลบ และการเรยีกคนืเรคคอรด์ 
และยงัสามารถตดิตามการอปัเดตสาํหรบัฟิลด์ทีร่ะบุบนเรคคอรด์ทีม่อียู่ไดด้ว้ย เรคคอรด์แนวทางการตรวจสอบจะแสดงรายละเอยีดของผูใ้ชท้ีม่กีารดําเนนิการซึง่ไปทรกิเกอรเ์รคคอรด์แนวทางการตรวจสอบ 
ประเภทของการกระทาํทีด่ําเนินการ และเวลาทีล่งไว ้เมือ่ฟิลด์ทีต่รวจสอบบนเรคคอรด์ทีม่อียู่ไดร้บัการอปัเดต 
เรคคอรด์แนวทางการตรวจสอบสาํหรบัการเปลีย่นแปลงของฟิลด์นัน้จะแสดงคา่เกา่และใหมส่าํหรบัฟิลด์นัน้ 
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หมายเหตุ: หากไม่มกีารอปัเดตฟิลด์ทีต่รวจสอบใดๆ เมือ่เรคคอรด์ไดร้บัการอปัเดต จะไมม่กีารสรา้งเรคคอรด์แนวทางการตรวจสอบใดๆ สาํหรบัการดําเนนิการนัน้ 

การตัง้ค่าบริษทัสาํหรบัแนวทางการตรวจสอบ 
ระยะเวลาทีเ่รคคอรด์แนวทางการตรวจสอบไดร้บัการเกบ็รกัษาไวใ้น Oracle CRM On Demand จะระบุไวใ้นฟิลด์การหมดอายุของการตรวจสอบ (วนั) ในโปรไฟลบ์รษิทั 
ในแอปพลเิคชนัมาตรฐาน เรคคอรด์นี้จะไดร้บัการจดัเกบ็ไว ้90 วนั แต่ผูดู้แลระบบสามารถระบุระยะเวลาอืน่ได ้

จํานวนสงูสดุของฟิลด์ทีค่ณุสามารถตรวจสอบไดส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์จะระบุไวใ้นฟิลด์ทีต่รวจสอบไดข้องประเภทเรคคอรด์ ในโปรไฟลบ์รษิทั ในแอปพลเิคชนัมาตรฐาน จํานวนสงูสดุคอื 35 ฟิลด์ 
แต่ผูดู้แลระบบสามารถเปลีย่นขอ้จํากดันี้ได ้ 

หมายเหตุ: จํานวนสงูสดุของฟิลด์ทีส่ามารถตรวจสอบไดส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์จะแสดงในเพจการตัง้คา่ฟิลด์การตรวจสอบสาํหรบัแต่ละประเภทเรคคอรด์ แต่จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงคา่ไดใ้นเพจนัน้ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงการตัง้คา่บรษิทัสาํหรบัแนวทางการตรวจสอบ โปรดดูที ่การกาํหนดการตัง้คา่บรษิทั (ในหน้า 20) 

การตรวจสอบใช้เวลาและทรพัยากรมากขึน้ 
การตรวจสอบจะเพิม่เวลาการประมวลผลใหก้บัการดําเนนิการ เนื่องจากกฎการตรวจสอบตอ้งไดร้บัการประเมนิเมือ่รนัการดําเนินการ สาํหรบัการดําเนนิการอปัเดต 
ระบบตอ้งสรา้งเรคคอรด์แนวทางการตรวจสอบขึน้และจดัเกบ็ไวส้าํหรบัฟิลด์ทีต่รวจสอบแลว้แต่ละฟิลด์ทีม่กีารอปัเดต ดงันัน้ ยิง่มฟิีลด์ทีคุ่ณตรวจสอบมากเทา่ใดในประเภทเรคคอรด์ 
การบนัทกึเรคคอรด์สาํหรบัประเภทนัน้จะยิง่ใชเ้วลามากขึน้ไปอกี 

การตัง้ค่าแนวทางการตรวจสอบ 
สาํหรบัแต่ละประเภทเรคคอรด์ทีส่นบัสนุนแนวทางการตรวจสอบ คณุสามารถระบุขอ้มลูต่อไปนี้: 

 ฟิลด์ใดบา้งทีค่ณุตอ้งการตรวจสอบ 

 คณุตอ้งการตดิตามการจดัทาํเรคคอรด์หรอืไม ่

หมายเหตุ: คณุไมส่ามารถยกเลกิการเลอืกตวัเลอืกสาํหรบัตดิตามการจดัทาํเรคคอรด์ในแนวทางการตรวจสอบของผูใ้ช ้

 คณุตอ้งการตดิตามการลบและการเรยีกคนืเรคคอรด์เหลา่นัน้หรอืไม่ สาํหรบัเรคคอรด์ทีส่ามารถลบได ้

หมายเหตุ: ตวัเลอืกสาํหรบัตดิตามการลบและการเรยีกคนืเรคคอรด์ไมส่ามารถใชไ้ดส้าํหรบัแนวทางการตรวจสอบของผูใ้ชแ้ละการจดัการคู่คา้ของผูใ้ช ้
เนื่องจากเรคคอรด์ดงักลา่วไมส่ามารถลบออกได ้

แนวทางการตรวจสอบสาํหรบัประเภทเรคคอรด์จะเปิดใชง้านในทนัททีีคุ่ณระบุวา่มอีย่างน้อยหนึง่ฟิลด์ทีจ่ะตอ้งไดร้บัการตรวจสอบสาํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้ 
หรอืเมือ่คณุเลอืกหนึง่ในตวัเลอืกสาํหรบัตดิตามการจดัทาํ การลบ และการเรยีกคนืเรคคอรด์ 

เก่ียวกบัการตัง้ค่าเรคคอรด์แนวทางการตรวจสอบให้แสดงแก่ผูใ้ช้ 
เรคคอรด์แนวทางการตรวจสอบจะปรากฏในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของแนวทางการตรวจสอบในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ ดงัทีอ่ธบิายไวใ้น การดูแนวทางการตรวจสอบสาํหรบัเรคคอรด์ 
ในการตัง้คา่ใหเ้รคคอรด์แนวทางการตรวจสอบแสดงแกผู่ใ้ช ้คณุตอ้งทาํดงันี้: 

 เพิม่สว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัแนวทางการตรวจสอบลงในโครงรา่งทีเ่กีย่วขอ้งสาํหรบัเพจรายละเอยีดเรคคอรด์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 

หมายเหตุ: สว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัแนวทางการตรวจสอบจะไมพ่รอ้มใชง้านในการเพิม่โครงรา่งเพจสาํหรบัประเภทเรคคอรด์สนิทรพัย์และรายได ้
ขอ้มลูแนวทางการตรวจสอบสาํหรบัประเภทเรคคอรด์เหลา่นี้สามารถดูไดใ้นแนวทางการตรวจสอบหลกัเทา่นัน้ 

 อปัเดตโปรไฟลก์ารเขา้ใชข้องผูใ้ชท้ีเ่กีย่วขอ้งเพือ่อนุญาตการเขา้ใชเ้รคคอรด์แนวทางการตรวจสอบ ตวัอย่างเชน่ เพือ่อนุญาตใหผู้ใ้ชดู้เรคคอรด์แนวทางการตรวจสอบในบญัชตี่างๆ 
มอบสทิธิเ์ขา้ใชป้ระเภทขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัแนวทางการตรวจสอบสาํหรบัประเภทเรคคอรด์บรษิทันัน้แบบอ่านอย่างเดยีวใหก้บัผูใ้ช ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโปรไฟล์การเขา้ใช ้โปรดดูที ่
กระบวนการตัง้คา่โปรไฟล์การเขา้ใช ้(ในหน้า 277) 

ผูดู้แลระบบยงัสามารถดูชดุเรคคอรด์แนวทางการตรวจสอบไดค้รบถว้นสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีต่รวจสอบแลว้ทัง้หมดในแนวทางการตรวจสอบหลกั ตามทีอ่ธบิายไวใ้น 
การตรวจดูการเปลีย่นแปลงแนวทางการตรวจสอบดว้ยแนวทางการตรวจสอบหลกั (ในหน้า 66) 
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ประเภทเรคคอรด์ท่ีตรวจสอบตามค่าดีฟอลต์ 
แนวทางการตรวจสอบเปิดใชง้านตามคา่ดฟีอลต์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์โอกาสทางการขายและคาํขอบรกิารเมือ่ทาํการตัง้คา่บรษิทัเป็นครัง้แรก นอกจากนี้ 
สาํหรบัประเภทเรคคอรด์บางอย่างทีเ่ฉพาะอุตสาหกรรมหรอืเฉพาะสาํหรบั Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition 
แนวทางการตรวจสอบจะเปิดใชง้านเมือ่เปิดใชง้านประเภทเรคคอรด์นัน้สาํหรบับรษิทั สาํหรบัประเภทเรคคอรด์เหลา่นี้ทัง้หมด แนวทางการตรวจสอบจะมกีารตัง้คา่ดงัต่อไปนี้: 

 ฟิลด์บางอย่างไดร้บัการตรวจสอบ คณุสามารถเพิม่ฟิลด์ลงในรายการของฟิลด์ทีต่รวจสอบ และลบฟิลด์นัน้ออกจากรายการได ้

 ตวัเลอืกสาํหรบัตดิตามการจดัทาํเรคคอรด์และตวัเลอืกสาํหรบัตดิตามการลบและการเรยีกคนืเรคคอรด์จะถูกเลอืกไว ้คณุสามารถเปลีย่นแปลงการตัง้คา่เหลา่นี้ได้ 

รายการต่อไปนี้จะตัง้คา่ตามคา่ดฟีอลต์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์โอกาสทางการขายและคาํขอบรกิารเทา่นัน้: 

 สว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัแนวทางการตรวจสอบใชไ้ดใ้นโครงรา่งเพจรายละเอยีดมาตรฐาน 

 โปรไฟลก์ารเขา้ใชม้าตรฐานทัง้หมดมอบสทิธิเ์ขา้ใชแ้บบอ่านอย่างเดยีวในเรคคอรด์แนวทางการตรวจสอบ 

แนวทางการตรวจสอบยงัเปิดใชง้านตามคา่ดฟีอลต์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ผูใ้ชเ้มือ่ตัง้คา่บรษิทัเป็นครัง้แรก ฟิลด์ทีจ่ําเป็นบางอย่างจะไดร้บัการตรวจสอบตามคา่ดฟีอลต ์
ตวัเลอืกสาํหรบัตดิตามการจดัทาํเรคคอรด์จะถูกเลอืกไวด้ว้ย และคณุไมส่ามารถเปลีย่นแปลงการตัง้คา่นี้ 

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการประเภทเรคคอรด์ทีส่นับสนุนแนวทางการตรวจสอบ และแสดงใหเ้หน็วา่แนวทางการตรวจสอบเปิดใชง้านสาํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้ตามคา่ดฟีอลตห์รอืไม่ 
และยงัแสดงรายการฟิลด์ทีไ่ดร้บัการตรวจสอบตามคา่ดฟีอลต์ดว้ย 

หมายเหตุ: หากคณุลบฟิลด์ทัง้หมดออกจากรายการของฟิลด์ทีต่รวจสอบสาํหรบัประเภทเรคคอร์ด และหากคุณยกเลกิการเลอืกตวัเลอืกสาํหรบัตดิตามการจดัทาํ การลบ และการเรยีกคนืเรคคอรด์ดว้ยแลว้ 
แนวทางการตรวจสอบจะถูกปิดใชง้านสาํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้ 

ประเภทเรคคอรด์ แนวทางการตรวจสอบ

เปิดใช้งานตามค่าดีฟอ

ลต์หรือไม ่

ฟิลดท่ี์ตรวจสอบดีฟอลต์ 

บญัช ี ไม ่ ไมม่ฟิีลด์ทีถู่กตรวจสอบโดยดฟีอลต ์ 

การยอมรบั ไม ่ ไมม่ฟิีลด์ทีถู่กตรวจสอบโดยดฟีอลต ์ 

กจิกรรม ไม ่ ไมม่ฟิีลด์ทีถู่กตรวจสอบโดยดฟีอลต ์ 

ทีอ่ยู ่ ไม ่ ไมม่ฟิีลด์ทีถู่กตรวจสอบโดยดฟีอลต ์ 

การปนัส่วน ไม ่ ไมม่ฟิีลด์ทีถู่กตรวจสอบโดยดฟีอลต ์

แอปพลเิคชนั ใช ่ รายไดต้่อปี, ID แอปพลเิคชนั, สถานะการอนุมตั,ิ วนัทีอ่นุมตั,ิ แคมเปญ, 
ผูอ้นุมตัปิจัจบุนั, ทีอ่ยู่อเีมล,์ หา้งหุน้สว่นทีม่อียู่, 
สทิธปิระโยชน์ของการเป็นคู่คา้ทีค่าดหวงั, ชือ่, นามสกลุ, ทีต่ัง้, 
หมายเลขแฟกซ์หลกั, หมายเลขโทรศพัทห์ลกั, ชือ่, จํานวนพนักงาน, คูค่า้, 
โปรแกรมคู่คา้, ประเภทคู่คา้, ระดบัโปรแกรม, เหตุผลทีป่ฏเิสธ, ทีม่า, 
สถานะการสง่, หมายเลขแฟกซท์ีท่าํงาน, หมายเลขโทรศพัท์ทีท่าํงาน  

สนิทรพัย์ ไม ่ ไมม่ฟิีลด์ทีถู่กตรวจสอบโดยดฟีอลต ์ 

ผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้ ไม ่ ไมม่ฟิีลด์ทีถู่กตรวจสอบโดยดฟีอลต ์ 

โปรไฟลน์ายหน้า ไม ่ ไมม่ฟิีลด์ทีถู่กตรวจสอบโดยดฟีอลต ์ 

แผนธุรกจิ ไม ่ ไมม่ฟิีลด์ทีถู่กตรวจสอบโดยดฟีอลต ์ 

แคมเปญ ไม ่ ไมม่ฟิีลด์ทีถู่กตรวจสอบโดยดฟีอลต ์ 

การรบัรอง ไม ่ ไมม่ฟิีลด์ทีถู่กตรวจสอบโดยดฟีอลต ์ 

การเรยีกรอ้ง ไม ่ ไมม่ฟิีลด์ทีถู่กตรวจสอบโดยดฟีอลต ์ 
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ประเภทเรคคอรด์ แนวทางการตรวจสอบ

เปิดใช้งานตามค่าดีฟอ

ลต์หรือไม ่

ฟิลดท่ี์ตรวจสอบดีฟอลต์ 

ผูต้ดิต่อ ไม ่ ไมม่ฟิีลด์ทีถู่กตรวจสอบโดยดฟีอลต ์ 

ใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิตอ่ ไม ่ ไมม่ฟิีลด์ทีถู่กตรวจสอบโดยดฟีอลต ์ 

คอรส์ ไม ่ ไมม่ฟิีลด์ทีถู่กตรวจสอบโดยดฟีอลต ์ 

ความครอบคลุม ไม ่ ไมม่ฟิีลด์ทีถู่กตรวจสอบโดยดฟีอลต ์ 

ออบเจกต์ทีก่ําหนดเอง 01 หรอืสงูกวา่ ไม ่ ไมม่ฟิีลด์ทีถู่กตรวจสอบโดยดฟีอลต ์ 

ความเสยีหาย ไม ่ ไมม่ฟิีลด์ทีถู่กตรวจสอบโดยดฟีอลต ์ 

การลงทะเบยีนขอ้ตกลง  ใช ่ สถานะการอนุมตั,ิ ผูต้ดิต่อทีเ่ชือ่มโยง, ลกูคา้ทีเ่ชือ่มโยง, ลดีทีเ่ชือ่มโยง, 
โอกาสทางการขายทีเ่ชือ่มโยง, โทรศพัทม์อืถอื, เมอืง, วนัทีปิ่ด, ชือ่บรษิทั, 
ประเทศ, สกลุเงนิ, ผูอ้นุมตัปิจัจุบนั, ขนาดขอ้ตกลง, อเีมล,์ วนัหมดอายุ, 
แฟกซ์, ชือ่, นามสกลุ, ชือ่, บรษิทัคูค่า้แรกเริม่, โปรแกรมคู่คา้, รหสัไปรษณยี์, 
คูค่า้หลกั, ความสนใจในผลติภณัฑ,์ เหตุผลทีป่ฏเิสธ, รฐั, ทีอ่ยู่, สถานะการสง่, 
หมายเลขโทรศพัท,์ ประเภท  

ตวัแทนจําหน่าย ไม ่ ไมม่ฟิีลด์ทีถู่กตรวจสอบโดยดฟีอลต ์ 

กจิกรรม ไม ่ ไมม่ฟิีลด์ทีถู่กตรวจสอบโดยดฟีอลต ์

การทดสอบ ไม ่ ไมม่ฟิีลด์ทีถู่กตรวจสอบโดยดฟีอลต ์ 

บญัชกีารเงนิ ไม ่ ไมม่ฟิีลด์ทีถู่กตรวจสอบโดยดฟีอลต ์ 

ผูถ้อืบญัชกีารเงนิ ไม ่ ไมม่ฟิีลด์ทีถู่กตรวจสอบโดยดฟีอลต ์ 

การถอืครองบญัชกีารเงนิ ไม ่ ไมม่ฟิีลด์ทีถู่กตรวจสอบโดยดฟีอลต ์ 

แผนทางการเงนิ ไม ่ ไมม่ฟิีลด์ทีถู่กตรวจสอบโดยดฟีอลต ์ 

ผลติภณัฑท์างการเงนิ ไม ่ ไมม่ฟิีลด์ทีถู่กตรวจสอบโดยดฟีอลต ์ 

การทาํรายการทางการเงนิ ไม ่ ไมม่ฟิีลด์ทีถู่กตรวจสอบโดยดฟีอลต ์ 

เงนิทุน ใช ่ เจา้ของ, คูค่า้, สถานะ, ปรมิาณเป้าหมาย  

คาํขอเงนิทนุ ใช ่ อนุมตัแิลว้, วนัทีต่ดัสนิใจเรยีกรอ้ง, คาํขอการเรยีกรอ้ง, วนัทีค่รบกาํหนด, 
เงนิทุน, ทีอ่นุมตัใิห,้ เจา้ของ, วนัทีอ่นุมตัลิ่วงหน้า, คาํขออนุมตัลิว่งหน้า, สถานะ  

การปนัส่วนสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP ไม ่ ไมม่ฟิีลด์ทีถู่กตรวจสอบโดยดฟีอลต ์

ครอบครวั ไม ่ ไมม่ฟิีลด์ทีถู่กตรวจสอบโดยดฟีอลต ์ 

ทรพัย์สนิประกนัภยั ไม ่ ไมม่ฟิีลด์ทีถู่กตรวจสอบโดยดฟีอลต ์ 

รายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงั ไม ่ ไมม่ฟิีลด์ทีถู่กตรวจสอบโดยดฟีอลต ์ 

งวดสนิคา้คงคลงั ไม ่ ไมม่ฟิีลด์ทีถู่กตรวจสอบโดยดฟีอลต ์ 

ผูไ้ดร้บัเชญิ ไม ่ ไมม่ฟิีลด์ทีถู่กตรวจสอบโดยดฟีอลต ์ 
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ประเภทเรคคอรด์ แนวทางการตรวจสอบ

เปิดใช้งานตามค่าดีฟอ

ลต์หรือไม ่

ฟิลดท่ี์ตรวจสอบดีฟอลต์ 

ฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง ไม ่ ไมม่ฟิีลด์ทีถู่กตรวจสอบโดยดฟีอลต ์ 

ลดี  ไม ่ ไมม่ฟิีลด์ทีถู่กตรวจสอบโดยดฟีอลต ์ 

คําขอ MDF ใช ่ ปรมิาณทีอ่นุมตัลิ่วงหน้า, ปรมิาณทีร่อ้งขอ, สถานะการอนุมตั,ิ 
วนัทีต่ดัสนิใจเรยีกรอ้ง, สถานะการเรยีกรอ้ง, เงนิทนุ, วนัทีอ่นุมตัลิว่งหน้า, 
สถานะการสง่, วนัทีท่าํการสง่, ปรมิาณการเรยีกรอ้งทีอ่นุมตัริวม, 
ปรมิาณการเรยีกรอ้งทีร่อ้งขอรวม   

แผนรบัสง่ขอ้ความ ไม ่ ไมม่ฟิีลด์ทีถู่กตรวจสอบโดยดฟีอลต ์ 

รายการแผนรบัสง่ขอ้ความ ไม ่ ไมม่ฟิีลด์ทีถู่กตรวจสอบโดยดฟีอลต ์ 

ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ ไม ่ ไมม่ฟิีลด์ทีถู่กตรวจสอบโดยดฟีอลต ์ 

วตัถุประสงค์ ไม ่ ไมม่ฟิีลด์ทีถู่กตรวจสอบโดยดฟีอลต ์ 

โอกาสทางการขาย ใช ่ วนัทีปิ่ด, ประมาณการ, เจา้ของ, ความเป็นไปได ้(%), รายได,้ 
ขัน้ตอนการขาย  

ใบสัง่ ไม ่ ไมม่ฟิีลด์ทีถู่กตรวจสอบโดยดฟีอลต ์ 

คูค่า้ ไม ่ ไมม่ฟิีลด์ทีถู่กตรวจสอบโดยดฟีอลต ์

โปรแกรมคู่คา้ ไม ่ ไมม่ฟิีลด์ทีถู่กตรวจสอบโดยดฟีอลต ์

บรษิทัของแผน ไม ่ ไมม่ฟิีลด์ทีถู่กตรวจสอบโดยดฟีอลต ์ 

ผูต้ดิต่อของแผน ไม ่ ไมม่ฟิีลด์ทีถู่กตรวจสอบโดยดฟีอลต ์ 

โอกาสทางการขายของแผน ไม ่ ไมม่ฟิีลด์ทีถู่กตรวจสอบโดยดฟีอลต ์ 

กรมธรรม์ ใช ่ วงเงนิทีเ่อาประกนั สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่ฟิลดก์รมธรรม์  

ผูถ้อืกรมธรรม์ ไม ่ ไมม่ฟิีลด์ทีถู่กตรวจสอบโดยดฟีอลต ์ 

พอรต์โฟลโิอ ไม ่ ไมม่ฟิีลด์ทีถู่กตรวจสอบโดยดฟีอลต ์ 

ขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑ ์ ไม ่ ไมม่ฟิีลด์ทีถู่กตรวจสอบโดยดฟีอลต ์ 

การเสนอราคา ไม ่ ไมม่ฟิีลด์ทีถู่กตรวจสอบโดยดฟีอลต ์ 

รายได ้ ไม ่ ไมม่ฟิีลด์ทีถู่กตรวจสอบโดยดฟีอลต ์ 

การจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง ไม ่ ไมม่ฟิีลด์ทีถู่กตรวจสอบโดยดฟีอลต ์ 

ลอ็ตตวัอย่าง ไม ่ ไมม่ฟิีลด์ทีถู่กตรวจสอบโดยดฟีอลต ์ 

คาํขอตวัอย่าง ไม ่ ไมม่ฟิีลด์ทีถู่กตรวจสอบโดยดฟีอลต ์ 

รายการคาํขอตวัอย่าง ไม ่ ไมม่ฟิีลด์ทีถู่กตรวจสอบโดยดฟีอลต ์ 

การทาํรายการตวัอย่าง ไม ่ ไมม่ฟิีลด์ทีถู่กตรวจสอบโดยดฟีอลต ์ 
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ประเภทเรคคอรด์ แนวทางการตรวจสอบ

เปิดใช้งานตามค่าดีฟอ

ลต์หรือไม ่

ฟิลดท่ี์ตรวจสอบดีฟอลต์ 

คาํขอบรกิาร ใช ่ พืน้ที,่ สาเหต,ุ คาํอธบิาย, เจา้ของ, ลาํดบัความสาํคญั, ทีม่า, สถานะ, เรือ่ง, 
ประเภท  

ลายเซน็ ใช ่ ผูต้ดิต่อ 

สือ่ทางสงัคม ไม ่ ไมม่ฟิีลด์ทีถู่กตรวจสอบโดยดฟีอลต ์ 

โปรไฟลท์างสงัคม ไม ่ ไมม่ฟิีลด์ทีถู่กตรวจสอบโดยดฟีอลต ์ 

การแกป้ญัหา ไม ่ ไมม่ฟิีลด์ทีถู่กตรวจสอบโดยดฟีอลต ์ 

คาํขอตัง้ราคาพเิศษ ใช ่ สถานะการอนุมตั,ิ วนัทีไ่ดร้บัสทิธิ,์ วนัทีต่ดัสนิใจเรยีกรอ้ง, สถานะการเรยีกรอ้ง, 
สถานะการสง่, วนัทีส่ง่, จํานวนเงนิรวมทีอ่นุมตั,ิ จํานวนเงนิรวมทีข่อ, 
ยอดเงนิรวมคา่สนิไหมทีอ่นุมตั,ิ ยอดเงนิรวมการเรยีกรอ้งทีข่อ  

User ใช ่ สง่อเลติทีส่าํคญัเสมอ, ประเภทการตรวจสอบพสิจูน์, อเีมล,์ ID 
ภายนอกสาํหรบัการไซน์ออนครัง้เดยีว, บทบาท, สถานะ, ID ไซน์อนิผูใ้ช ้ 

การจดัการคูค่า้ของผูใ้ช ้ ไม ่ ไมม่ฟิีลด์ใดไดร้บัการตรวจสอบตามคา่ดฟีอลต์ เพือ่เป็นแนวทางปฏบิตัทิีด่ที ีส่ดุ 
ใหต้รวจสอบฟิลด์ต่างๆ ต่อไปนี้:  

สง่อเลติทีส่าํคญัเสมอ, ประเภทการตรวจสอบพสิจูน์, อเีมล,์ ID 
ภายนอกสาํหรบัการไซน์ออนครัง้เดยีว, บทบาท, สถานะ, ID ไซน์อนิผูใ้ช ้

หมายเหตุ: ในแนวทางการตรวจสอบหลกั 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัเรคคอรด์ผูใ้ชโ้ดยผา่นเพจการจดัการคู่คา้ดว้ยตนเอง 
จะปรากฏขึน้พรอ้มกบัประเภทเรคคอรด์การจดัการคูค่า้ของผูใ้ช ้

ยานพาหนะ ไม ่ ไมม่ฟิีลด์ทีถู่กตรวจสอบโดยดฟีอลต ์

ขอ้ควรพจิารณาต่อไปนี้ใชก้บัฟิลด์ทีเ่กีย่วกบัการตรวจสอบ:  

 สาํหรบัแนวทางการตรวจสอบของผูใ้ช ้ฟิลดท์ีจ่ําเป็นจะปรากฏเป็นขอ้ความสแีดงในรายการของฟิลดท์ีต่รวจสอบ คณุไมส่ามารถบนัทกึแนวทางการตรวจสอบของผูใ้ชไ้ดห้ากคณุลบฟิลด์ทีจ่ําเป็นใดๆ 
ออกไปจากรายการของฟิลด์ทีต่รวจสอบ  

 สาํหรบัฟิลด์ฟอรนีคยี์ ชือ่ (ไมใ่ช ่ID) จะไดร้บัการจดัเกบ็และแสดงในแนวทางการตรวจสอบ ตวัอย่างเชน่ หากมกีารตรวจสอบฟิลด์บรษิทัในประเภทเรคคอรด์โอกาสทางการขาย 
แนวทางการตรวจสอบจะแสดงชือ่บรษิทัแทนการแสดง ID แถว 

 ไมม่ฟิีลด์ทีอ่ยู่ของประเภทเรคคอรด์ทีต่รวจสอบได ้

 ฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกจะแสดงคา่ทีอ่า้งองิกบัภาษาของผูใ้ช ้(LDV) 

 คอลมัน์ ID ทีไ่มแ่สดงบนโครงรา่งจะไมส่ามารถตรวจสอบได ้

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารปรบัแต่งแนวทางการตรวจสอบสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนินการตามขัน้ตอนนี้ บทบาทของคุณตอ้งมสีทิธิท์ ัง้หมดต่อไปนี้: 

 ปรบัแต่งแอปพลเิคชนั 

 จดัการการตรวจสอบฟิลด์  

 จดัการบทบาทและการเขา้ใช ้
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ในการปรบัแต่งแนวทางการตรวจสอบของประเภทเรคคอรด์ 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการปรบัแต่งแอปพลเิคชนั ใหค้ลกิลงิคก์ารปรบัแต่งแอปพลเิคชนั 

3 ในสว่นการตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ ใหค้ลกิทีล่งิค ์ประเภทเรคคอรด์ ทีต่อ้งการ 

4 ในสว่นการตัง้คา่การตรวจสอบฟิลด ์ใหค้ลกิลงิค์การตัง้คา่การตรวจสอบฟิลด์ของประเภทเรคคอรด์ 

5 (ไมจ่ําเป็น) เลอืกตรวจสอบการจดัทาํเรคคอรด์ ประเภทเรคคอร์ด หากคณุตอ้งการตดิตามการจดัทาํเรคคอรด์ในแนวทางการตรวจสอบ 

6 (ไมจ่ําเป็น) ใหเ้ลอืกตรวจสอบการลบ/เรยีกคนืเรคคอรด์ ประเภทเรคคอรด์ หากคุณตอ้งการตดิตามการลบหรอืการเรยีกคนืเรคคอรด์ในแนวทางการตรวจสอบ 

7 ในเพจการตัง้คา่การตรวจสอบฟิลด ์ใหย้า้ยฟิลด์จากรายการฟิลด์ทีม่อียู่ไปยงัรายการฟิลด์ทีต่รวจสอบแลว้ตามตอ้งการ 

ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดจะแสดงขึน้หากเกนิจํานวนจํากดัของบรษิทั 

รายการฟิลด์ทีม่อียู่จะมฟิีลด์มาตรฐานและฟิลด์กาํหนดเองทัง้หมดสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีไ่มไ่ดร้บัการตรวจสอบ 

8 คลกิ บนัทกึ 

การตรวจสอบฟิลด์จะมผีลทนัท ีหลงัจากมกีารใชง้าน 

หมายเหตุ: ประเภทเรคคอรด์ผูไ้ดร้บัเชญิเป็นประเภทเรคคอรด์ย่อยของประเภทเรคคอรด์กจิกรรม คณุสามารถปรบัแต่งฟิลด์แนวทางการตรวจสอบสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ผูไ้ดร้บัเชญิ 
และตัง้คา่ส่วนขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัแนวทางการตรวจสอบสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ผูไ้ดร้บัเชญิ ผา่นเพจการปรบัแต่งแอปพลเิคชนัสาํหรบัประเภทเรคคอรด์กจิกรรมได้ 
คณุสามารถเพิม่สว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัแนวทางการตรวจสอบสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ผูไ้ดร้บัเชญิลงในโครงรา่งเพจรายละเอยีดผูไ้ดร้บัเชญิเทา่นัน้ 
คณุไมส่ามารถเพิม่ส่วนขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัแนวทางการตรวจสอบสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ผูไ้ดร้บัเชญิลงในโครงรา่งเพจรายละเอยีดกจิกรรมได ้นอกจากนี้ 
ในการอนุญาตใหผู้ใ้ชส้ามารถดูแนวทางการตรวจสอบสาํหรบัเรคคอรด์ผูไ้ดร้บัเชญิ 
คณุตอ้งอปัเดตโปรไฟลก์ารเขา้ใชท้ีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหส้ทิธิเ์ขา้ใชแ้บบอ่านอยา่งเดยีวกบัผูใ้ชใ้นรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัแนวทางการตรวจสอบสาํหรบัประเภทเรคคอรด์หลกักจิกรรม 
 

เก่ียวกบัข้อมูลในฟิลดท่ี์ถกูแก้ไขในเรคคอรด์ 
Oracle CRM On Demand ใชฟิ้ลด์ระบบต่อไปนี้เพือ่จดัเกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงลา่สดุทีท่าํกบัเรคคอรด์: 

 แกไ้ขภายนอก 

 แกไ้ข: วนัที ่

 แกไ้ขโดย 

 แกไ้ข: วนัทีภ่ายนอก 

ในบางกรณี Oracle CRM On Demand เขยีนขอ้มลูไปยงัฟิลด์เหลา่นี้อย่างน้อยหนึง่ฟิลด์เพือ่แสดงการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัเรคคอรด์ซึง่ไมไ่ดเ้กดิจากการดําเนนิการของผูใ้ชอ้ยา่งชดัแจง้ 
ดว้ยเหตุนี้ จงึขอแนะนําวา่คุณไม่ควรใชข้อ้มลูในฟิลด์เหลา่นี้ในการตดิตามการเปลีย่นแปลงทีผู่ใ้ชท้าํกบัเรคคอรด์ 
แต่ใหใ้ชค้ณุสมบตัแินวทางตรวจสอบเพือ่ตดิตามการเปลีย่นแปลงทีผู่ใ้ชท้าํกบัฟิลด์เฉพาะในเรคคอร์ดแทน สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการปรบัแต่งแนวทางการตรวจสอบสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ต่างๆ 
โปรดดูที ่การปรบัแต่งแนวทางการตรวจสอบ (ในหน้า 172) สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการดูการเปลีย่นแปลงทีม่ใีนการตัง้คา่ฟิลด์ บทบาท และโปรไฟลก์ารเขา้ใช ้โปรดดูที ่
การตรวจดูแนวทางการตรวจสอบสาํหรบัการเปลีย่นแปลงการตัง้คา่การดูแลระบบ (ในหน้า 68) 

ต่อไปนี้เป็นตวัอย่างของการเปลีย่นแปลงในระบบในฟิลด์ แกไ้ขโดย บนเรคคอรด์หนึ่ง ผูใ้ชล้บบรษิทัทีถู่กเชือ่มโยงเขา้กบัเรคคอรด์ผูต้ดิต่อเป็นบรษิทัหลกัของผูต้ดิต่อนัน้ 
เมือ่เรคคอรด์ของบรษิทัทีล่บถูกลบออกจากฐานขอ้มลูแลว้ ลงิค์ระหวา่งบรษิทัทีล่บกบัผูต้ดิต่อนัน้จะถูกลบออกจากฐานขอ้มลู เมือ่นําลงิคน์ัน้ออกจากฐานขอ้มลูแลว้ ครัง้ต่อไปทีผู่ใ้ชเ้ปิดเรคคอรด์ผูต้ดิต่อนัน้ 
Oracle CRM On Demand จะเลอืกบรษิทัอืน่ทีถู่กลงิคเ์ป็นบรษิทัหลกัของผูต้ดิต่อนัน้ และเขยีน ID ของบรษิทันัน้เป็นฟิลด์บรษิทัหลกั หรอืหากไม่มกีารลงิคบ์รษิทัไปยงัผูต้ดิต่อนัน้ 
Oracle CRM On Demand จะอปัเดตเรคคอรด์เพือ่แสดงการเปลีย่นแปลงนัน้ จากนัน้ Oracle CRM On Demand จะอปัเดตฟิลด ์แกไ้ขโดย 
ดว้ยชือ่ของผูใ้ชท้ีเ่ปิดเรคคอรด์ผูต้ดิต่อนัน้ 
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นอกจากนัน้ ในกรณเีรคคอรด์ทีเ่ป็นของกลุ่ม ขอ้มลูในฟิลด์ระบบบนเรคคอรด์มกัไดร้บัการอปัเดตโดยอตัโนมตัหิลงัจากทีม่กีารลบผูใ้ชอ้อกจากกลุ่ม 
หากชือ่ของผูใ้ชท้ีถู่กลบจากกลุม่ปรากฏขึน้ในฟิลด์เจา้ของบนเรคคอรด์ทีใ่ชร้ว่มกนัทีเ่ป็นของกลุม่ 
ชือ่ในฟิลด์เจา้ของบนเรคคอรด์นัน้จะถูกเปลีย่นเป็นชือ่ของสมาชกิอืน่ในกลุ่มหลงัจากทีเ่จา้ของรายก่อนหน้าถูกลบออกจากกลุ่ม 
เมือ่เกดิการเปลีย่นแปลงดงักลา่วกบัเรคคอรด์โอกาสทางการขายหรอืเรคคอรด์พอรต์โฟลโิอ ฟิลด์ระบบทีจ่ดัเกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงลา่สดุของเรคคอรด์จะถูกอปัเดต 
และขอ้มลูจะแสดงวา่เรคคอรด์ถูกอปัเดตโดยผูดู้แลระบบของ Oracle อย่างไรกต็าม ในกรณขีองประเภทเรคคอรด์ทีส่นบัสนุนกลุม่อื่นๆ ฟิลด์ระบบจะไมถู่กอปัเดต 
สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทัง้หมดทีส่นบัสนุนกลุม่ 
การเปลีย่นแปลงไปยงัฟิลด์เจา้ของบนเรคคอรด์ทีใ่ชร้ว่มกนัจะไมถู่กตดิตามในแนวทางการตรวจสอบเมือ่ฟิลด์ถูกเปลีย่นแปลงเนื่องจากผูใ้ชถู้กลบออกจากกลุ่ม 
แมฟิ้ลด์เจา้ของจะถกูตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์เป็นตรวจสอบแลว้กต็าม 

ฟิลด์ แกไ้ขโดย ในเรคคอรด์ยงัสามารถแสดงชือ่ของผูใ้ชท้ีไ่มม่สีทิธิเ์ขา้ใชท้ีจ่ําเป็นและสทิธิใ์นการอปัเดตเรคคอรด์โดยตรง ตวัอย่างเชน่ เมือ่สถานะของผูใ้ชเ้ปลีย่นจาก ใชง้าน เป็น ไมใ่ชง้าน หรอืจาก 
ไมใ่ชง้าน เป็น ใชง้าน ระบบจะอปัเดตคา่ในฟิลด์ผูใ้ชท้ีใ่ชง้านและผูใ้ชท้ีไ่มใ่ชง้านในเพจโปรไฟลบ์รษิทั และเนื่องจากการเปลีย่นแปลงในฟิลด์เหลา่นี้ ระบบจงึอปัเดตฟิลด์ แกไ้ขโดย 
ในเพจโปรไฟลบ์รษิทัเพือ่แสดงชือ่ของผูใ้ชท้ีอ่ปัเดตเรคคอรด์ผูใ้ช ้แมว้า่ผูใ้ชท้ีด่ําเนินการเปลีย่นแปลงนัน้จะไมม่สีทิธิท์ ีจ่ําเป็นในการอปัเดตโปรไฟลบ์รษิทักต็าม  
 

การระบุโครงรา่งเพจแบบไดนามิก 
โครงร่างแบบไดนามกิจะปรบัแอปพลเิคชนัสาํหรบัผูใ้ช ้โดยอนุญาตใหผู้ใ้ชจ้ดัการเฉพาะรายการยอ่ยของขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในสถานการณ์ทีก่าํหนด เชน่ 
บรษิทัของคุณอาจตดิตามประเภทบรษิทัทีแ่ตกตา่งกนัหลายบรษิทั เชน่ บรษิทัประเภทลกูคา้ บรษิทัประเภทลกูคา้เป้าหมาย หรอืบรษิทัประเภทคู่คา้ ดว้ยคณุสมบตัโิครงรา่งเพจแบบไดนามกิ 
คณุสามารถกาํหนดคา่โครงรา่งอืน่ๆ ทีแ่สดงฟิลด์ชดุบรษิทัอืน่ๆ และรายการทีเ่กีย่วขอ้งตามประเภทบรษิทั จากนัน้คณุสามารถเชือ่มโยงโครงรา่งอืน่ๆ กบับทบาทผูใ้ชอ้ยา่งน้อยหนึง่บทบาท 
เมือ่ผูใ้ชดู้ขอ้มลูเพิม่เตมิในเรคคอรด์บรษิทัทีต่อ้งการ ผูใ้ชจ้ะปรากฏในโครงร่างเพจทีเ่หมาะสมตามบทบาทผูใ้ชแ้ละประเภทบรษิทั 

เมือ่คณุกาํหนดโครงรา่งเพจแบบไดนามกิสาํหรบัประเภทเรคคอร์ด คา่รายการสาํหรบัเลอืกทีก่าํหนดลว่งหน้าจะถูกใชเ้พือ่รนัการแสดงโครงรา่งเพจแบบไดนามกิ 
เมือ่คณุระบุโครงรา่งเพจทีจ่ะแสดงสาํหรบัแต่ละค่าของรายการสาํหรบัเลอืก ผูใ้ชจ้ะสามารถดูโครงรา่งเพจอืน่ๆ สาํหรบัเรคคอรด์อืน่ๆ 
ในประเภทเรคคอรด์เดยีวกนัตามคา่รายการสาํหรบัเลอืกทีเ่ลอืกในเรคคอรด์ได ้

หมายเหตุ: เมือ่ใชโ้ครงรา่งไดนามกิ คณุจะไมส่ามารถใชค้า่รายการสาํหรบัเลอืกทีเ่หมอืนกนักบั ID รายการสาํหรบัเลอืกภายใน เนื่องจากอาจสง่ผลใหเ้กดิลกัษณะทีไ่มอ่าจคาดเดาได ้

คณุตอ้งเชือ่มโยงโครงรา่งเพจแบบไดนามกิของคุณกบับทบาทผูใ้ชต้ามตอ้งการ ซึง่มคีวามสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่ระหวา่งโครงรา่งเพจแบบไดนามกิกบับทบาทผูใ้ช ้

คา่รายการสาํหรบัเลอืกแต่ละคา่มโีครงรา่งทีเ่ชือ่มโยงเพยีงโครงรา่งเดยีว แต่สามารถเชือ่มโยงโครงร่างเพจกบัคา่รายการสาํหรบัเลอืกหลายคา่ได้ 
โดยมกีารกาํหนดขดีจํากดัความสมัพนัธ์ระหวา่งค่ารายการสาํหรบัเลอืกและโครงรา่งเพจไวท้ี ่200 คณุไมส่ามารถลบโครงรา่งทีเ่ชือ่มโยงกบับทบาทผูใ้ชไ้วแ้ลว้ได ้

คาํเตือน: ขอแนะนําใหโ้ครงรา่งแบบไดนามกิทัง้หมดทีเ่ชือ่มโยงกบัรายการสาํหรบัเลอืกทีใ่ชร้นัมรีายการสาํหรบัเลอืกทีใ่ชร้นั หากโครงรา่งทีร่ะบุไวไ้มม่รีายการสาํหรบัเลอืกทีใ่ชร้นั 
และมกีารเลอืกและบนัทกึคา่รายการสาํหรบัทีเ่ชือ่มโยงกบัโครงรา่งนัน้ของเรคคอรด์ไว ้คณุจะไมเ่หน็รายการสาํหรบัเลอืกทีใ่ชร้นัในโครงรา่งดงักลา่ว และคุณจะไมส่ามารถแกไ้ขฟิลด์ได ้

ตารางต่อไปนี้แสดงคา่รายการสาํหรบัเลอืกทีใ่ชร้นัทีก่าํหนดไวล้ว่งหน้าสาํหรบัแต่ละประเภทเรคคอร์ด 

ประเภทเรคคอรด์ รายการสาํหรบัเลือกท่ีใช้รนั 

บรษิทั ประเภทบรษิทั 

กจิกรรม: การนดัหมาย ประเภท 

กจิกรรม: งาน  ประเภท 

การนดัหมาย ประเภท 

สนิทรพัย์ ประเภทสนิทรพัย์ 

แผนธุรกจิ ประเภท 

กจิกรรมการตดิต่อ ประเภท 

แคมเปญ ประเภทแคมเปญ 
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ประเภทเรคคอรด์ รายการสาํหรบัเลือกท่ีใช้รนั 

ผูต้ดิต่อ ประเภทผูต้ดิต่อ 

ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01-03 ประเภท 

ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 04 หรอืสงูกวา่ ประเภท 

การลงทะเบยีนขอ้ตกลง ประเภท 

ตวัแทนจําหน่าย สถานะ 

กจิกรรม  ประเภท 

เงนิทุน สถานะ 

คาํขอเงนิทนุ สถานะ  

ครวัเรอืน สว่น 

รายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงั ประเภท 

ลดี ทีม่าลดี  

การศกึษาทางการแพทย์  ประเภท 

การตอบกลบัแผนขอ้ความ ประเภท 

แผนรบัสง่ขอ้ความ ประเภท 

รายการแผนรบัสง่ขอ้ความ ประเภท 

ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ ประเภท 

วตัถุประสงค์ ประเภท 

โอกาสทางการขาย ประเภทโอกาสทางการขาย 

รายไดจ้ากผลติภณัฑ์ทีม่โีอกาสทางการขาย ประเภท 

คูค่า้ สถานะหน่วยงานของคู่คา้ 

โปรแกรมคู่คา้ ประเภทคูค่า้ 

นโยบาย ประเภทธุรกจิ 

พอรต์โฟลโิอ ประเภทบรษิทั 

รายได ้ ประเภท 

รายได:้ รายไดข้องบรษิทั ประเภท 

รายได:้ รายไดข้องผูต้ดิตอ่ ประเภท 

การทาํรายการตวัอย่าง ประเภท 

คาํขอบรกิาร ประเภท 
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ประเภทเรคคอรด์ รายการสาํหรบัเลือกท่ีใช้รนั 

ทางแกป้ญัหา สถานะ 

งาน ประเภท 

ยานพาหนะ ประเภทผลติภณัฑ์ 

ขอ้มลูสนิเชือ่ยานพาหนะ ประเภทสนิเชือ่ 

มกีารจํากดัจํานวนตวัอกัษรทีค่ณุสามารถใชใ้นชือ่โครงรา่งเพจ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่เกีย่วกบัขดีจํากดัโครงรา่งทีก่าํหนดเอง (ในหน้า 138) 

โครงร่างเพจและรายการ 
คณุสามารถใชส้ทิธิใ์นโครงรา่งเพจและบทบาทเพือ่จํากดัฟิลด์ทีผู่ใ้ชส้ามารถคน้หา, ดูในรายการ และเอก็ซป์อรต์ เมือ่ผูใ้ชจ้ดัทาํหรอืจํากดัรายการเรคคอรด์หรอืใชก้ารคน้หาขัน้สงูเพือ่คน้หาเรคคอรด์ 
สทิธิแ์ละโครงร่างเพจทีร่ะบุใหก้บับทบาทของผูใ้ชร้ายนัน้จะกาํหนดฟิลด์ทีผู่ใ้ชส้ามารถคน้หาและดูได ้

หากฟิลด์ทัง้หมดในสทิธิก์ารคน้หาและรายการสาํหรบับทบาทของผูใ้ชถู้กเปิดใชง้าน ผูใ้ชจ้ะสามารถคน้หาฟิลด์ทัง้หมดทีม่อียู่ในโครงรา่งการคน้หาทีถู่กระบุใหก้บับทบาทของผูใ้ชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์ได ้
นอกจากนี้ เมือ่จดัทาํหรอืแกไ้ขรายการ ผูใ้ชส้ามารถเลอืกฟิลด์ทีจ่ะแสดงเป็นคอลมัน์ในรายการของเรคคอรด์ทีไ่ดจ้ากการคน้หาไดด้ว้ย 

หมายเหตุ: ขอแนะนําไมใ่หผู้ดู้แลระบบของบรษิทัเปิดใชส้ทิธิ ์ฟิลด์ทัง้หมดในการคน้หาและรายการ แกบ่ทบาทผูใ้ชส้ว่นใหญ่ เมือ่ไมม่กีารใชง้านสทิธิน์ี้ 
ฟิลด์ทีบ่รษิทัของคณุไมใ่ชจ้ะไมป่รากฏในเพจการคน้หาและรายการ ซึง่จะชว่ยลดปญัหาการตดิขดัและชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถเหน็ฟิลด์ทีต่นสนใจทีส่ดุไดง้า่ยยิง่ข ึน้ 

หากไมไ่ดใ้ชง้านฟิลด์ทัง้หมดในสทิธิก์ารคน้หาและรายการสาํหรบับทบาทของผูใ้ช ้ผูใ้ชจ้ะสามารถคน้หาฟิลด์ไดเ้ฉพาะเมือ่เป็นไปตามทัง้สองเกณฑต์่อไปนี้: 

 ฟิลด์นัน้เป็นฟิลด์คน้หาทีส่ามารถใชง้านไดใ้นโครงรา่งการคน้หาทีก่าํหนดใหก้บับทบาทผูใ้ชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้  

 ฟิลดด์งักลา่วปรากฏบนโครงรา่งเพจรายละเอยีดทีร่ะบใุหก้บับทบาทของผูใ้ชส้าํหรบัประเภทเรคคอร์ด หากมกีารกาํหนดโครงรา่งเพจแบบไดนามกิสาํหรบับทบาท 
ฟิลด์ดงักลา่วจะตอ้งปรากฏบนโครงรา่งเพจแบบไดนามกิตวัใดตวัหนึง่  

นอกจากนี้ เมือ่จดัทาํหรอืแกไ้ขรายการ ผูใ้ชส้ามารถเลอืกฟิลด์ทีจ่ะแสดงเป็นคอลมัน์ในรายการเรคคอรด์ทีไ่ดจ้ากการคน้หาได ้เฉพาะเมือ่ฟิลด์ดงักลา่วปรากฏบนโครงรา่งเพจรายละเอยีดตวัใดตวัหนึง่ 
รวมถงึโครงรา่งเพจแบบไดนามกิ ซึง่ระบุใหก้บับทบาทของผูใ้ชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์ การจํากดันี้ยงัสง่ผลต่อสิง่ทีผู่ใ้ชส้ามารถเอก็ซป์อรต์ในรายการดว้ย หากมกีารใชง้านสทิธิร์ายการ - 
เอก็ซป์อรต์ฟิลด์ทีแ่สดงบนบทบาทของผูใ้ช ้แต่ไม่ไดใ้ชง้านสทิธิร์ายการ - เอก็ซป์อรต์ฟิลด์ทัง้หมด ผูใ้ชจ้ะสามารถเอก็ซป์อรต์ไดเ้ฉพาะฟิลด์ทีป่รากฏในรายการเทา่นัน้ 
ผูใ้ชจ้ะไมส่ามารถเอก็ซป์อรต์ฟิลด์ทัง้หมดบนเรคคอรด์ในรายการได ้

หมายเหตุ: ในกรณีทีผู่ใ้ชเ้ริม่ทาํการคน้หาขัน้สงูจากลงิคข์ ัน้สงูในรายการของเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งบนเรคคอรด์หลกั 
จะมกีารพจิารณาเพิม่เตมิต่อฟิลด์การคน้หาทีม่อียู่และฟิลด์ทีส่ามารถแสดงไดใ้นผลการคน้หา สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการคน้หาขัน้สงูสาํหรบัเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการทาํขัน้ตอนนี้ บทบาทของคณุตอ้งมสีทิธิป์รบัแต่งแอปพลเิคชนัและสทิธิป์รบัแต่งแอปพลเิคชนั - จดัการโครงรา่งแบบไดนามกิ 

ในการจดัทาํหรือแก้ไขโครงร่างเพจแบบไดนามิก 

1 ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ 

2 ในสว่นการปรบัแต่งแอปพลเิคชนั ใหค้ลกิลงิคก์ารปรบัแต่งแอปพลเิคชนั 

3 ในสว่นการตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ ใหค้ลกิทีล่งิค ์ประเภทเรคคอรด์ ทีต่อ้งการ 

4 ในสว่นการจดัการโครงรา่งแบบไดนามกิ ใหค้ลกิลงิคโ์ครงรา่งแบบไดนามกิของ ประเภทเรคคอรด์ 

5 ในรายการโครงรา่งเพจแบบไดนามกิ ใหด้ําเนนิการขอ้ใดขอ้หนึง่ต่อไปนี้: 

 คลกิ แกไ้ข หรอื คดัลอก เพือ่แกไ้ขโครงรา่งทมีอียู่ 
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 คลกิปุ่ม โครงรา่งใหม่ เพือ่จดัทาํโครงรา่งใหม ่

วซิารด์โครงรา่งแบบไดนามกิจะแนะนําใหคุ้ณทาํตามขัน้ตอน 

6 ในขัน้ตอนที ่1 ชือ่โครงรา่ง:  

a ป้อนชือ่โครงรา่งแบบไดนามกิ 

b เลอืกโครงรา่งดฟีอลต์ โครงรา่งนี้จะแสดงเป็นโครงรา่งดฟีอลต์ในขัน้ตอนถดัไป 

ฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกทีใ่ชร้นัจะแสดงรายการสําหรบัเลอืกทีม่คีา่ทีก่าํหนดโครงรา่งทีจ่ะปรากฏสาํหรบัผูใ้ช ้  

7 ในขัน้ตอนที ่2 ระบโุครงรา่ง เชือ่มโยงแต่ละคา่ของรายการสาํหรบัเลอืกดว้ยชือ่โครงรา่ง  

หมายเหตุ: สาํหรบัโครงรา่งเพจแบบไดนามกิแต่ละโครงรา่งจะมกีารกําหนดขดีจํากดัความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่รายการสาํหรบัเลอืกทีใ่ชร้นัและโครงรา่งเพจไวท้ี ่200 

โครงร่างทีค่ณุเลอืกจะแสดงเมือ่เรคคอรด์มคีา่รายการสาํหรบัเลอืกทีต่รงกนั 

8 คลกิ เสรจ็สิน้ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัวธิทีีโ่ครงรา่งเพจสว่นบคุคลโตต้อบกบัโครงรา่งเพจแบบไดนามกิ:  

 วธิทีีโ่ครงรา่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งสว่นบุคคลโตต้อบกบัโครงรา่งเพจสาํหรบับทบาท (ในหน้า 182) 

 วธิทีีโ่ครงรา่งฟิลด์สว่นบคุคลโตต้อบกบัโครงรา่งเพจสาํหรบับทบาท (ในหน้า 185) 
 

วิธีท่ีโครงรา่งขอ้มูลท่ีเก่ียวข้องส่วนบุคคลโต้ตอบกบัโครงรา่งเพจสาํหรบับทบาท 
บทบาทผูใ้ชแ้ต่ละรายการมโีครงรา่งเพจทีร่ะบุไวส้ําหรบัเรคคอรด์แต่ละประเภท โครงรา่งเพจต่างๆ จะกาํหนดฟิลด ์สว่นของเพจ และสว่นของขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ผูใ้ชส้ามารถเหน็ไดบ้นเพจทีพ่วกเขาจดัทาํ 
ดู และแกไ้ขเรคคอรด์ของประเภทเรคคอรด์ต่างๆ ผูใ้ชส้ามารถกาํหนดโครงรา่งของสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งบนเพจรายละเอยีดสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ใหเ้ป็นสว่นบุคคลไดห้ากมกีารใชง้านสทิธิ ์
'ทาํเพจรายละเอยีดใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล - ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง' สาํหรบับทบาทผูใ้ชข้องผูใ้ช ้
ผูใ้ชส้ามารถแสดงหรอืซอ่นส่วนของขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งและยงัสามารถเปลีย่นแปลงลาํดบัทีส่ว่นของขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งปรากฏบนเพจรายละเอยีดไดอ้กีดว้ย 

หมายเหตุ: ผูใ้ชอ้าจสามารถปรบัแต่งโครงรา่งฟิลด์บนเพจเรคคอรด์ใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคลได้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการตัง้คา่บทบาทผูใ้ช ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่
วธิทีีโ่ครงรา่งฟิลด์สว่นบุคคลโตต้อบกบัโครงรา่งเพจสาํหรบับทบาท (ในหน้า 185) 

หากจําเป็น คณุสามารถรเีซต็โครงรา่งเพจในเวอร์ชนัสว่นบุคคลใหเ้ป็นการตัง้คา่ดฟีอลต์สาํหรบับทบาทได ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การรเีซต็โครงรา่งเพจสว่นบุคคล (ในหน้า 280)  

วิธีท่ีโครงร่างข้อมลูท่ีเก่ียวข้องส่วนบคุคลโต้ตอบกบัโครงร่างเพจแบบสแตติก 
เมือ่ใชโ้ครงรา่งเพจแบบสแตตกิ ผูใ้ชจ้ะมองเหน็โครงรา่งของเรคคอรด์ทัง้หมดทีอ่ยู่ในประเภทเรคคอรด์ทีร่ะบุเป็นโครงรา่งเดยีวกนั 
เมือ่ผูใ้ชจ้ดัทาํโครงรา่งส่วนบุคคลของสว่นของขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งสาํหรบัโครงรา่งเพจรายละเอยีดแบบสแตตกิ การทาํงานจะมลีกัษณะดงันี้: 

 หลงัจากทีผู่ใ้ชเ้ปลีย่นแปลงโครงรา่งของสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในเพจรายละเอยีดสาํหรบัเรคคอรด์ประเภทแลว้ 
ระบบจะใชโ้ครงรา่งส่วนบุคคลของผูใ้ชท้กุครัง้ทีผู่ใ้ชเ้ปิดเพจรายละเอยีดสาํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้ 

 ระบบจะยงัคงใชโ้ครงรา่งสว่นบุคคลของผูใ้ชใ้นสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งสาํหรบัเรคคอรด์ทัง้หมดทีม่ปีระเภทเรคคอรด์นัน้ๆ ต่อไป จนกวา่จะมกีารดําเนินการอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 ผูใ้ชแ้กไ้ขโครงรา่งสว่นบุคคลของสว่นของขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งอกีครัง้ 

 ผูใ้ชร้เีซต็โครงรา่งเป็นโครงรา่งเพจดฟีอลต์สาํหรบับทบาทของผูใ้ช ้
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หมายเหตุ: การเรยีกคนืโครงรา่งฟิลด์กลบัเป็นโครงรา่งดฟีอลต์จะไมม่ผีลกบัโครงร่างสว่นบุคคลใดๆ ของสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่เดยีวกนั 
การเรยีกคนืโครงรา่งสว่นบุคคลของสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งจะไมม่ผีลกบัโครงรา่งฟิลด์สว่นบุคคลสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 

 ผูดู้แลระบบของบรษิทัรเีซต็โครงรา่งเพจสาํหรบับทบาทของผูใ้ชเ้ป็นโครงรา่งเพจดฟีอลต์ 

หมายเหตุ: หากผูดู้แลระบบรเีซต็โครงรา่งเพจสําหรบัประเภทเรคคอรด์เป็นโครงรา่งดฟีอลต์สาํหรบับทบาท 
โครงร่างฟิลด์สว่นบุคคลทัง้หมดของขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งสาํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้จะไดร้บัการจดัเกบ็เป็นคา่ดฟีอลต์สาํหรบัผูใ้ชท้ีม่บีทบาทนัน้ อย่างไรกต็าม 
หากผูดู้แลระบบระบุโครงรา่งเพจใหมส่าํหรบัประเภทเรคคอรด์ใหก้บับทบาท ผูใ้ชท้ัง้หมดทีม่บีทบาทนัน้จะเหน็โครงรา่งฟิลด์ใหมส่าํหรบัประเภทเรคคอรด์ 
แต่ผูใ้ชจ้ะยงัคงเหน็โครงรา่งสว่นบุคคลของตนเองของสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งสาํหรบัประเภทเรคคอร์ดนัน้ต่อไป 
จนกวา่ผูใ้ชจ้ะเรยีกคนืโครงรา่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งเป็นโครงรา่งดฟีอลต์ 

 หากผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณเปลีย่นแปลงรายการสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีป่รากฏและใชง้านไดใ้นโครงรา่งเพจดฟีอลต์สาํหรบับทบาทผูใ้ช ้การทาํงานจะมลีกัษณะดงันี้: 

 หากผูดู้แลระบบของบรษิทัยา้ยสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่มส่ามารถใชง้านไดก้อ่นหน้านี้ไปยงัรายการสว่นทีแ่สดงหรอืรายการสว่นทีใ่ชไ้ดใ้นโครงรา่งเพจดฟีอลต ์
ระบบจะไม่แสดงผลสว่นในโครงรา่งสว่นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งใหโ้ดยอตัโนมตั ิหากผูใ้ชต้อ้งการใหส้่วนทีใ่ชไ้ดใ้หม่ๆ  ปรากฏขึน้ 
ผูใ้ชต้อ้งแกไ้ขโครงรา่งสว่นบุคคลเพือ่เพิม่สว่นใหก้บัรายการสว่นทีแ่สดง  

 หากผูดู้แลระบบของบรษิทัยา้ยสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งจากรายการส่วนทีแ่สดงไปยงัรายการสว่นทีใ่ชไ้ดใ้นโครงรา่งเพจดฟีอลต์ และหากมสีว่นปรากฏในโครงรา่งเพจสว่นบุคคลของผูใ้ชแ้ลว้ 
สว่นดงักลา่วจะยงัคงปรากฏใหผู้ใ้ชเ้หน็ต่อไปจนกวา่ผูใ้ชจ้ะลบออกจากรายการสว่นทีแ่สดงในโครงร่างสว่นบุคคล หรอืรเีซต็โครงรา่งเป็นโครงรา่งดฟีอลต์ 

 หากผูดู้แลระบบของบรษิทัยา้ยสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไปยงัรายการสว่นทีใ่ชไ้มไ่ดใ้นโครงรา่งเพจดฟีอลต์ และหากมสีว่นปรากฏในโครงรา่งเพจสว่นบุคคลของผูใ้ชแ้ลว้ 
สว่นดงักลา่วจะยงัคงปรากฏในเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์สาํหรบัผูใ้ชร้ายดงักลา่วต่อไป อย่างไรกต็าม เมือ่ผูใ้ชแ้กไ้ขโครงรา่งสว่นบุคคลของเพจรายละเอยีดในครัง้ถดัไป 
สว่นจะไมป่รากฏในรายการสว่นทีแ่สดงของโครงร่างอกีต่อไป และหลงัจากผูใ้ชค้ลกิ บนัทกึ ในเพจโครงร่างสว่นบุคคล 
ระบบจะลบสว่นทีใ่ชไ้มไ่ดอ้อกจากโครงรา่งและจะไมแ่สดงในเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์อกีต่อไป 

วิธีท่ีโครงร่างข้อมลูท่ีเก่ียวข้องส่วนบคุคลโต้ตอบกบัโครงร่างเพจแบบไดนามิก 
สาํหรบัประเภทเรคคอรด์บางประเภท ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถจดัทาํโครงรา่งเพจแบบไดนามกิได้ ในโครงรา่งเพจแบบไดนามกิ 
คา่รายการสาํหรบัเลอืกในฟิลด์บนเรคคอรด์จะถูกใชใ้นการกาํหนดการแสดงโครงร่างเพจแบบไดนามกิสาํหรบัเรคคอรด์ ตวัอย่างเชน่ 
บรษิทัของคุณอาจตอ้งการใหผู้ใ้ชดู้โครงรา่งเฉพาะสาํหรบัเพจรายละเอยีดของบรษิทัทีม่ปีระเภทบรษิทัเป็น ลกูคา้ และอาจตอ้งการใหผู้ใ้ชดู้โครงรา่งเพจอืน่ของบรษิทัทีม่ปีระเภทบรษิทัเป็น คูแ่ขง่ 
ในกรณดีงักลา่ว ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถตัง้ค่าโครงรา่งเพจแบบไดนามกิสาํหรบัเพจรายละเอยีดบรษิทัและระบใุหก้บับทบาทผูใ้ชต้ามความจําเป็น 

เมือ่ใชโ้ครงรา่งแบบไดนามกิ ชอ่งทาํเครือ่งหมาย ใชง้านการทาํใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคลของโครงรา่งเพจแบบไดนามกิแต่ละโครงรา่ง 
ในโปรไฟลบ์รษิทัจะเป็นตวักาํหนดวา่ผูใ้ชจ้ะสามารถจดัทาํโครงรา่งสว่นบุคคลของสว่นของขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไดเ้พยีงหนึง่รายการสาํหรบัหนึง่ประเภทเรคคอรด์เทา่นัน้ 
หรอืจะสามารถจดัทําโครงรา่งสว่นบุคคลหลายรายการใหก้บัหนึง่ประเภทเรคคอรด์ได ้การทาํงานของชอ่งทาํเครือ่งหมาย ใชง้านการทาํใหเ้ป็นขอ้มลูส่วนบุคคลของโครงรา่งเพจแบบไดนามกิแต่ละโครงรา่ง 
มลีกัษณะดงันี้:    

 หากมกีารยกเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ใชง้านการทาํใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคลของโครงรา่งเพจแบบไดนามกิแต่ละโครงรา่ง ในโปรไฟลบ์รษิทั 
ผูใ้ชจ้ะสามารถจดัทาํโครงรา่งสว่นบุคคลของสว่นของขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไดเ้พยีงหนึง่รายการสาํหรบัหนึง่ประเภทเรคคอรด์เทา่นัน้ ทัง้นี้ 
ระบบจะใชโ้ครงรา่งของสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งสว่นบุคคลของผูใ้ชก้บัเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์ทัง้หมดของประเภทเรคคอรด์นัน้ 
โดยไมค่าํนงึถงึคา่ในฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกทีก่าํหนดการแสดงโครงรา่งเพจแบบไดนามกิไว ้

ตวัอย่างเชน่ สมมตวิา่ใชโ้ครงรา่งแบบไดนามกิในประเภทเรคคอรด์บรษิทัตามทีอ่ธบิายไวก้อ่นหน้า 
หากผูใ้ชเ้ปลีย่นแปลงโครงรา่งของสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งขณะทีท่าํงานในเพจรายละเอยีดของบรษิทั ซึง่มปีระเภทบรษิทัเป็น คูแ่ขง่ 
จะเป็นการใชโ้ครงรา่งสว่นบุคคลของสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในเพจรายละเอยีดสาํหรบัเรคคอรด์บรษิทัทัง้หมด โดยไมค่าํนงึถงึประเภทบรษิทั 

หลงัจากทีม่กีารทาํโครงรา่งใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล การเปลีย่นแปลงอืน่ๆ 
ทีผู่ใ้ชไ้ดก้ระทาํต่อโครงรา่งสว่นบุคคลจะปรากฏอยู่ในเพจรายละเอยีดสาํหรบัเรคคอรด์ทัง้หมดของประเภทเรคคอรด์นัน้ 
หากผูใ้ชร้เีซต็โครงรา่งของสว่นของขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งสาํหรบัประเภทเรคคอรด์เป็นโครงรา่งเพจดฟีอลต์สาํหรบับทบาทของผูใ้ช ้
ระบบจะใชโ้ครงรา่งเพจแบบไดนามกิกบัประเภทเรคคอรด์ทีใ่ชใ้นเพจเรคคอรด์รายละเอยีด 

ตวัอย่างเชน่ สมมตวิา่ใชโ้ครงรา่งแบบไดนามกิในประเภทเรคคอรด์บรษิทัตามทีอ่ธบิายไวก้อ่นหน้า หลงัจากผูใ้ชร้เีซต็โครงรา่งของสว่นของขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งสาํหรบัประเภทเรคคอรด์บรษิทั 
เป็นคา่ดฟีอลต์ของโครงรา่งเพจสาํหรบับทบาทผูใ้ชแ้ลว้ ระบบจะใชโ้ครงร่างแบบไดนามกิทีเ่หมาะสมกบัประเภทบรษิทั คูแ่ขง่ หรอืลกูคา้ 
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 หากมกีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ใชง้านการทาํใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคลของโครงรา่งเพจแบบไดนามกิแต่ละโครงรา่ง ในโปรไฟลบ์รษิทั 
ผูใ้ชจ้ะสามารถเลอืกจดัทาํโครงรา่งสว่นบุคคลของสว่นของขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งใหก้บัคา่แต่ละคา่ในฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกซึง่จะกาํหนดการแสดงโครงร่างเพจแบบไดนามกิ ทัง้นี้ 
ระบบจะใชโ้ครงรา่งส่วนบุคคลของผูใ้ชก้บัคา่รายการสาํหรบัเลอืกในทกุๆ ครัง้ทีผู่ใ้ชเ้ปิดเรคคอรด์ประเภทดงักลา่ว ซึง่ไดเ้ลอืกคา่รายการสาํหรบัเลอืกไว ้

หลงัจากทีผู่ใ้ชจ้ดัทาํโครงรา่งสว่นบุคคลของสว่นของขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งสาํหรบัคา่รายการสาํหรบัเลอืก ผูใ้ชจ้ะสามารถเปลีย่นแปลงโครงรา่งสว่นบุคคลไดอ้กีครัง้ 
หรอืจะสามารถจดัทําโครงรา่งสว่นบุคคลใหก้บัคา่อืน่ๆ ในรายการสาํหรบัเลอืกได ้นอกจากนี้ 
ผูใ้ชย้งัสามารถเลอืกรเีซต็โครงรา่งของสว่นของขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของคา่รายการสาํหรบัเลอืกทัง้หมดใหเ้ป็นโครงรา่งเพจดฟีอลต์ไดอ้กีดว้ย 

ไมว่า่การตัง้ค่าในชอ่งทาํเครือ่งหมาย ใชง้านการทาํใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคลของโครงรา่งเพจแบบไดนามกิแต่ละโครงรา่ง ในโปรไฟลบ์รษิทัจะมลีกัษณะอย่างไร 
การโตต้อบระหวา่งโครงรา่งสว่นบุคคลของสว่นของขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของผูใ้ชแ้ละโครงรา่งเพจสาํหรบับทบาทของผูใ้ชจ้ะมลีกัษณะดงันี้:  

 หากผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณเปลีย่นแปลงรายการสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีป่รากฏและใชง้านไดใ้นโครงรา่งเพจดฟีอลต์สาํหรบับทบาทผูใ้ช ้การทาํงานจะมลีกัษณะดงันี้: 

 หากผูดู้แลระบบของบรษิทัยา้ยสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่มส่ามารถใชง้านไดก้อ่นหน้านี้ไปยงัรายการสว่นทีแ่สดงหรอืรายการสว่นทีใ่ชไ้ดใ้นโครงรา่งเพจดฟีอลต ์
ระบบจะไม่แสดงผลสว่นในโครงรา่งสว่นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งใหโ้ดยอตัโนมตั ิหากผูใ้ชต้อ้งการใหส้่วนทีใ่ชไ้ดใ้หม่ๆ  ปรากฏขึน้ 
ผูใ้ชต้อ้งแกไ้ขโครงรา่งสว่นบุคคลเพือ่เพิม่สว่นใหก้บัรายการสว่นทีแ่สดง  

 หากผูดู้แลระบบของบรษิทัยา้ยสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งจากรายการส่วนทีแ่สดงไปยงัรายการสว่นทีใ่ชไ้ดใ้นโครงรา่งเพจดฟีอลต์ และหากมสีว่นปรากฏในโครงรา่งเพจสว่นบุคคลของผูใ้ชแ้ลว้ 
สว่นดงักลา่วจะยงัคงปรากฏใหผู้ใ้ชเ้หน็ต่อไปจนกวา่ผูใ้ชจ้ะลบออกจากรายการสว่นทีแ่สดงในโครงร่างสว่นบุคคล หรอืรเีซต็โครงรา่งเป็นโครงรา่งดฟีอลต์ 

 หากผูดู้แลระบบของบรษิทัยา้ยสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไปยงัรายการสว่นทีใ่ชไ้มไ่ดใ้นโครงรา่งเพจดฟีอลต์ และหากมสี่วนปรากฏในโครงรา่งเพจสว่นบุคคลของผูใ้ชแ้ลว้ 
สว่นดงักลา่วจะยงัคงปรากฏในเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์สาํหรบัผูใ้ชร้ายดงักลา่วต่อไป อย่างไรกต็าม เมือ่ผูใ้ชแ้กไ้ขโครงรา่งสว่นบุคคลของเพจรายละเอยีดในครัง้ถดัไป 
สว่นจะไมป่รากฏในรายการสว่นทีแ่สดงของโครงร่างอกีต่อไป และหลงัจากผูใ้ชค้ลกิ บนัทกึ ในเพจโครงร่างสว่นบุคคล 
ระบบจะลบสว่นทีใ่ชไ้มไ่ดอ้อกจากโครงรา่งและจะไมแ่สดงในเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์อกีต่อไป 

เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงตวัเลือกใช้งานการทาํให้เป็นข้อมูลส่วนบคุคลของโครงร่างเพจแบบไดนามิกแต่ละโครงร่าง 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถเปลีย่นการตัง้คา่ของชอ่งทาํเครือ่งหมาย ใชง้านการทาํใหเ้ป็นขอ้มลูส่วนบุคคลของโครงรา่งเพจแบบไดนามกิแต่ละโครงรา่ง ในโปรไฟลบ์รษิทั 
หากคุณเปลีย่นการตัง้คา่ของชอ่งทาํเครือ่งหมาย โครงรา่งของสว่นของขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีผู่ใ้ชม้องเหน็อาจไดร้บัผลกระทบ ลกัษณะทีผู่ใ้ชเ้หน็เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการตัง้คา่จะขึน้อยู่กบัสิง่ต่อไปนี้: 

 เคยมกีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายไวก้อ่นหน้านี้หรอืไม ่
เพราะการเลอืกดงักลา่วจะทาํใหผู้ใ้ชส้ามารถจดัทาํโครงร่างสว่นบุคคลของสว่นของขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งสาํหรบัคา่รายการสาํหรบัเลอืกแต่ละคา่ใหก้บัประเภทเรคคอรด์ได ้

 กอ่นหน้านี้ ผูใ้ชเ้คยจดัทาํโครงรา่งสว่นบุคคลของสว่นของขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งรายการเดยีวหรอืหลายรายการใหก้บัเพจทีใ่ชโ้ครงรา่งแบบไดนามกิหรอืไม่ 

ตารางต่อไปนี้แสดงลกัษณะทีผู่ใ้ชจ้ะไดเ้หน็ เมือ่มกีารยกเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ใชง้านการทาํใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคลของโครงรา่งเพจแบบไดนามกิแต่ละโครงรา่ง ไวใ้นปจัจบุนั 
และคุณเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายดงักลา่ว 

ผูใ้ช้เคยจดัทาํโครงร่างส่วนบุคคลราย

การเดียวให้กบัประเภทเรคคอรด์แล้ว

ก่อนหน้าน้ีหรือไม่ 

ผูใ้ช้เคยจดัทาํโครงร่างส่วนบุคคลสาํหรบัค่า

รายการสาํหรบัเลือกแต่ละค่าให้กบัประเภท

เรคคอรด์แล้วก่อนหน้าน้ีหรอืไม่ 

 

ลกัษณะหลงัจากท่ีเลือกช่องทาํเครื่องหมาย 

ใช ่ ไม ่ ผูใ้ชเ้หน็ชดุโครงรา่งเพจแบบไดนามกิดฟีอลต์ที่

ระบุใหก้บับทบาทของประเภทเรคคอรด์ 

ใช ่ ใช ่ ผูใ้ชเ้หน็โครงรา่งสว่นบุคคลทีผู่ใ้ชเ้คยจดัทาํไวก้่

อนหน้านี้สาํหรบัคา่รายการสาํหรบัเลอืกแต่ละค่

า  

ไม ่ ไม ่ ผูใ้ชเ้หน็ชดุโครงรา่งเพจแบบไดนามกิดฟีอลต์ที่

ระบุใหก้บับทบาทของประเภทเรคคอรด์ 
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ผูใ้ช้เคยจดัทาํโครงร่างส่วนบุคคลราย

การเดียวให้กบัประเภทเรคคอรด์แล้ว

ก่อนหน้าน้ีหรือไม่ 

ผูใ้ช้เคยจดัทาํโครงร่างส่วนบุคคลสาํหรบัค่า

รายการสาํหรบัเลือกแต่ละค่าให้กบัประเภท

เรคคอรด์แล้วก่อนหน้าน้ีหรอืไม่ 

 

ลกัษณะหลงัจากท่ีเลือกช่องทาํเครื่องหมาย 

ไม ่ ใช ่ ผูใ้ชเ้หน็โครงรา่งสว่นบุคคลทีผู่ใ้ชเ้คยจดัทาํไวก้่

อนหน้านี้สาํหรบัคา่รายการสาํหรบัเลอืกแต่ละค่

า 

ตารางต่อไปนี้แสดงลกัษณะทีผู่ใ้ชจ้ะไดเ้หน็ เมือ่มกีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ใชง้านการทาํใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคลของโครงรา่งเพจแบบไดนามกิแต่ละโครงรา่ง ไวใ้นปจัจบุนั 
และคุณยกเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายดงักลา่ว 

ผูใ้ช้เคยจดัทาํโครงร่างส่วนบุคคลราย

การเดียวให้กบัประเภทเรคคอรด์แล้ว

ก่อนหน้าน้ีหรือไม่ 

ผูใ้ช้เคยจดัทาํโครงร่างส่วนบุคคลสาํหรบัค่า

รายการสาํหรบัเลือกแต่ละค่าให้กบัประเภท

เรคคอรด์แล้วก่อนหน้าน้ีหรอืไม่ 

 

ลกัษณะหลงัจากท่ียกเลิกการเลือกช่องทาํเ

ครื่องหมาย 

ใช ่ ไม ่ ผูใ้ชเ้หน็โครงรา่งสว่นบุคคลรายการเดยีวทีผู่ใ้ชเ้

คยจดัทาํไวก้อ่นหน้านี้ 

ใช ่ ใช ่ ผูใ้ชเ้หน็โครงรา่งสว่นบุคคลรายการเดยีวทีผู่ใ้ชเ้

คยจดัทาํไวก้อ่นหน้านี้ 

ไม ่ ไม ่ ผูใ้ชเ้หน็ชดุโครงรา่งเพจแบบไดนามกิดฟีอลต์ที่

ระบุใหก้บับทบาทของประเภทเรคคอรด์ 

ไม ่ ใช ่ ผูใ้ชเ้หน็ชดุโครงรา่งเพจแบบไดนามกิดฟีอลต์ที่

ระบุใหก้บับทบาทของประเภทเรคคอรด์ 

หมายเหตุ: หากโครงรา่งส่วนบุคคลทีผู่ใ้ชจ้ดัทาํขึน้ในอดตีมแีนวโน้มวา่จะแตกต่างจากโครงรา่งดฟีอลต์ปจัจบุนั คณุอาจตอ้งการรเีซต็โครงรา่งเพจสาํหรบับทบาทใหเ้ป็นโครงรา่งดฟีอลต์ 
หลงัจากทีคุ่ณไดเ้ปลีย่นแปลงการตัง้คา่ของชอ่งทาํเครือ่งหมาย ใชง้านการทาํใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคลของโครงรา่งเพจแบบไดนามกิแต่ละโครงรา่ง อยา่งไรกต็าม 
การรเีซต็โครงรา่งเพจสาํหรบับทบาทจะรเีซต็โครงรา่งฟิลด์สว่นบุคคล รวมถงึโครงรา่งของสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้ป็นโครงรา่งดฟีอลต์ นอกจากนี้ 
คณุยงัอาจแนะนําใหผู้ใ้ชร้เีซต็โครงรา่งของสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของตนเป็นคา่ดฟีอลต์กไ็ดเ้ชน่กนั 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโครงรา่งเพจ โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 การปรบัแต่งโครงรา่งเพจแบบสแตตกิ (ในหน้า 139) 

 การระบุโครงรา่งเพจแบบไดนามกิ (ในหน้า 179) 

 การรเีซต็โครงรา่งเพจสว่นบคุคล (ในหน้า 280) 

 วธิทีีโ่ครงรา่งฟิลด์สว่นบุคคลโตต้อบกบัโครงรา่งเพจสาํหรบับทบาท (ในหน้า 185) 
 

วิธีท่ีโครงรา่งฟิลดส่์วนบุคคลโต้ตอบกบัโครงรา่งเพจสาํหรบับทบาท 
ผูใ้ชส้ามารถกาํหนดโครงรา่งฟิลด์บนเพจรายละเอยีดสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ใหเ้ป็นสว่นบุคคลไดเ้มือ่มกีารตัง้คา่บทบาทผูใ้ชด้งันี้: 

 มกีารใชง้านสทิธิ ์'ทาํเพจรายละเอยีดใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล - ฟิลด์' สาํหรบับทบาท  
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 มกีารระบุโครงรา่งเพจทีก่าํหนดเองใหก้บับทบาทสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 

หมายเหตุ: หากมกีารระบุโครงรา่งมาตรฐานใหก้บับทบาทสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ ผูใ้ชจ้ะไมส่ามารถทาํโครงรา่งฟิลด์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ดงักลา่วใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคลได ้นอกจากนี้ 
คณุยงัไมส่ามารถตัง้คา่บทบาทผูใ้ชเ้พือ่ใหผู้ใ้ชส้ามารถทาํโครงรา่งเพจทีก่าํหนดเองบางรายการ (แต่ไมใ่ชท่ัง้หมด) ทีร่ะบุใหก้บับทบาทของตนเป็นขอ้มลูสว่นบุคคลได ้หากบทบาทผูใ้ชม้สีทิธิ ์
'ทาํเพจรายละเอยีดใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล - ฟิลด์' ผูใ้ชท้ีม่บีทบาทดงักลา่วจะสามารถทาํโครงรา่งเพจทีก่าํหนดเองทกุรายการทีร่ะบุใหก้บับทบาทใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคลได ้

เมือ่คณุตัง้คา่โครงรา่งเพจทีก่าํหนดเอง คณุจะสามารถระบุใหฟิ้ลด์บางรายการปรากฏอยู่บนโครงรา่งเสมอได ้ผูใ้ชส้ามารถแสดงหรอืซอ่นฟิลด์ในโครงรา่งสว่นบุคคลของตนได้ 
เวน้เพยีงแต่ฟิลด์ทีจ่ําเป็นและฟิลด์ทีค่ณุระบุใหป้รากฏอยู่บนโครงรา่งเสมอ นอกจากนี้ ผูใ้ชย้งัสามารถเปลีย่นลาํดบัของฟิลด์ทีป่รากฏในเพจรายละเอยีดไดอ้กีดว้ย อย่างไรกต็าม ผูใ้ชไ้มส่ามารถเพิม่ฟิลด์ใดๆ 
ทีไ่มไ่ดป้รากฏอยู่ในโครงรา่งดฟีอลต์ลงในโครงรา่งสว่นบุคคลของตน ทัง้นี้ ผูใ้ชส้ามารถทาํโครงรา่งฟิลด์ ทัง้แบบสแตตกิและไดนามกิ ใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคลได ้

หมายเหตุ: ผูใ้ชอ้าจสามารถทาํโครงรา่งของสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งบนเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคลได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการตัง้คา่บทบาทผูใ้ชข้องตน สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่
วธิทีีโ่ครงรา่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งสว่นบุคคลโตต้อบกบัโครงรา่งเพจสาํหรบับทบาท (ในหน้า 182) 

หลงัจากผูใ้ชจ้ดัทาํโครงรา่งฟิลด์สว่นบุคคลแลว้ จะมกีารใชโ้ครงรา่งในแต่ละครัง้ทีผู่ใ้ชเ้ปิดหรอืแกไ้ขเรคคอรด์ของประเภทเรคคอรด์นัน้จนกวา่จะมกีารดําเนนิการอย่างใดอยา่งหนึง่ต่อไปนี้:  

 ผูใ้ชเ้ปลีย่นแปลงโครงรา่งฟิลด์อกีครัง้ 

 ผูใ้ชเ้รยีกคนืโครงรา่งฟิลด์ดฟีอลต์สาํหรบัเพจ 

หมายเหตุ: การเรยีกคนืโครงรา่งฟิลด์กลบัเป็นโครงรา่งดฟีอลตจ์ะไมม่ผีลกบัโครงร่างสว่นบุคคลใดๆ ของสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่เดยีวกนั 
การเรยีกคนืโครงรา่งสว่นบุคคลของสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งจะไมม่ผีลกบัโครงรา่งฟิลด์สว่นบุคคลสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 

 ผูดู้แลระบบรเีซต็โครงรา่งเพจสาํหรบับทบาทผูใ้ชก้ลบัเป็นโครงรา่งดฟีอลต์ หรอืระบุโครงรา่งอืน่ใหก้บับทบาทสาํหรบัเรคคอรด์ประเภทนัน้ 

หมายเหตุ: หากผูดู้แลระบบรเีซต็โครงรา่งเพจสําหรบัประเภทเรคคอรด์เป็นโครงรา่งดฟีอลต์สาํหรบับทบาท 
โครงร่างฟิลด์สว่นบุคคลทัง้หมดของขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งสาํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้จะไดร้บัการจดัเกบ็เป็นคา่ดฟีอลต์สาํหรบัผูใ้ชท้ีม่บีทบาทนัน้ อย่างไรกต็าม 
หากผูดู้แลระบบระบุโครงรา่งเพจใหมส่าํหรบัประเภทเรคคอรด์ใหก้บับทบาท ผูใ้ชท้ัง้หมดทีม่บีทบาทนัน้จะเหน็โครงรา่งฟิลด์ใหมส่าํหรบัประเภทเรคคอรด์ 
แต่ผูใ้ชจ้ะยงัคงเหน็โครงรา่งสว่นบุคคลของตนเองของสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งสาํหรบัประเภทเรคคอร์ดนัน้ต่อไป จนกวา่ผูใ้ชจ้ะเรยีกคนืโครงรา่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งเป็นโครงร่างดฟีอลต์ 

เก่ียวกบัโครงร่างฟิลดใ์นเพจเรคคอรด์ใหม่ 
ระบบจะใชโ้ครงรา่งส่วนบุคคลของผูใ้ชใ้นเพจทีผู่ใ้ชป้้อนขอ้มลูสาํหรบัเรคคอรด์ใหมข่องประเภทเรคคอรด์นัน้ 
เวน้แต่วา่จะมกีารระบุโครงรา่งทีก่าํหนดเองสาํหรบัเพจเรคคอรด์ใหมใ่หก้บับทบาทของผูใ้ชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์ 
หากมกีารระบุโครงรา่งทีก่าํหนดเองสาํหรบัเพจเรคคอรด์ใหมใ่หก้บับทบาทของผูใ้ชเ้พือ่นําไปใชใ้นทุกกรณี ระบบจะไมนํ่าโครงรา่งสว่นบุคคลของผูใ้ชไ้ปใชส้าํหรบัเพจเรคคอรด์ใหม่ อยา่งไรกต็าม 
หากบทบาทของผูใ้ชร้ะบุวา่ โครงรา่งทีก่าํหนดเองสาํหรบัเพจเรคคอรด์ใหมจ่ะใชไ้ดก้ต็่อเมือ่ผูใ้ชจ้ดัทาํเรคคอรด์จากแถบการดําเนินการหรอืสว่นหวัร่วมเทา่นัน้ ในกรณีนี้ 
โครงร่างฟิลด์สว่นบุคคลของผูใ้ชจ้ะนํามาใช ้เมือ่ผูใ้ชจ้ดัทาํเรคคอรด์จากพื้นทีอ่ ืน่ๆ ใน Oracle CRM On Demand 

จะเกิดอะไรขึน้หากโครงร่างเพจมีการเปล่ียนแปลงหลงัจากท่ีผูใ้ช้ทาํโครงร่างฟิลดใ์ห้เป็นข้อมลูส่วนบคุคล 
หลงัจากผูใ้ชท้ีม่บีทบาทบางอย่างทาํโครงรา่งฟิลด์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ของตนใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล ผูดู้แลระบบอาจทาํการเปลีย่นแปลงโครงร่างดฟีอลต์สาํหรบับทบาทดงักลา่ว 
โดยการเปลีย่นแปลงของโครงรา่งนัน้จะสง่ผลต่อโครงรา่งสว่นบุคคลดงัต่อไปนี้ ทัง้นี้จะขึน้อยู่กบัการเปลีย่นแปลงทีผู่ดู้แลระบบดําเนนิการ: 

 หากผูดู้แลระบบระบุโครงรา่งเพจรายละเอยีดอืน่ใหก้บับทบาทสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ ผูใ้ชท้ัง้หมดทีม่บีทบาทนัน้จะเหน็โครงรา่งฟิลด์ใหมส่าํหรบัประเภทเรคคอรด์ในครัง้ถดัไปทีผู่ใ้ชไ้ซน์อนิเขา้สู ่
Oracle CRM On Demand อย่างไรกต็าม หากในเวลาต่อมา ผูดู้แลระบบไดร้ะบุโครงรา่งเพจเดมิใหก้บับทบาทอกีครัง้ ผูใ้ชจ้ะกลบัมาเหน็เวอร์ชนัสว่นบุคคลของโครงรา่งนัน้อกี 

 หากผูดู้แลระบบทาํการเปลีย่นแปลงการปรากฏ โครงรา่ง หรอืลกัษณะของฟิลด์ในโครงรา่งฟิลด์สาํหรบัเพจรายละเอยีดทีร่ะบุใหก้บับทบาท 
ระบบจะไม่ทาํการเปลีย่นแปลงโครงรา่งส่วนบุคคลใหโ้ดยอตัโนมตั ิตวัอย่างเชน่: 

 หากผูดู้แลระบบลบฟิลด์ออกจากโครงรา่งเพจรายละเอยีด ฟิลด์ดงักลา่วจะไมถู่กลบออกจากโครงรา่งสว่นบุคคล นอกจากนี้ หากผูใ้ชเ้ปิดเพจโครงรา่งสว่นบุคคล - 
ฟิลด์สาํหรบัโครงรา่งเพจนัน้ ฟิลด์ทีผู่ดู้แลระบบลบออกกจ็ะยงัคงปรากฏอยู่เชน่เดมิ โดยจะอยู่ในสว่นใดสว่นหนึง่ในโครงรา่งหรอืในรายการฟิลด์ทีม่อียู่ตามทีผู่ใ้ชร้ะบุ 

 หากผูดู้แลระบบเพิม่ฟิลด์ลงในโครงรา่งเพจรายละเอยีด ฟิลด์ใหมด่งักลา่วจะไมป่รากฏในโครงรา่งสว่นบุคคล นอกจากนี้ หากผูใ้ชเ้ปิดเพจโครงรา่งสว่นบุคคล - ฟิลด์สาํหรบัโครงรา่งเพจนัน้ 
ฟิลด์ทีผู่ดู้แลระบบเพิม่กจ็ะไมป่รากฏอยู่ในสว่นใดๆ ในโครงรา่งหรอืในรายการฟิลด์ทีม่อียู่ 

 หากผูดู้แลระบบเปลีย่นแปลงลกัษณะของฟิลด ์การเปลีย่นแปลงจะไมป่รากฏในโครงรา่งสว่นบุคคลโดยอตัโนมตั ิตวัอย่างเชน่ 
หากผูดู้แลระบบทาํใหฟิ้ลด์ทีเ่คยเป็นฟิลดท์ีไ่มจ่ําเป็นมากอ่นในโครงรา่งเพจกลายเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น 
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ฟิลด์ดงักลา่วจะไมเ่ปลีย่นเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นสาํหรบัผูใ้ชท้ีท่าํโครงรา่งของตนใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล ในทาํนองเดยีวกนั หากผูดู้แลระบบเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ปรากฏบนโครงรา่งเสมอ 
ใหก้บัฟิลด ์ระบบจะไมบ่งัคบัใหผู้ใ้ชแ้สดงฟิลด์ดงักลา่วในโครงรา่งสว่นบุคคลของตน 
แมว้า่ผูใ้ชจ้ะดําเนินการอปัเดตเพิม่เตมิใหก้บัโครงรา่งสว่นบุคคลหลงัจากทีผู่ดู้แลระบบไดท้าํการเปลีย่นแปลงกต็าม 

หากผูดู้แลระบบตอ้งการใหก้ารเปลีย่นแปลงของโครงรา่งฟิลด์มผีลกบัผูใ้ชท้กุคนทีม่บีทบาท ผูดู้แลระบบจะตอ้งรเีซต็โครงรา่งเพจใหเ้ป็นโครงรา่งดฟีอลต์สาํหรบับทบาทนัน้ 
หรอืผูใ้ชส้ามารถรเีซต็โครงรา่งเพจของตนใหอ้ยู่ในคา่ดฟีอลต์ แลว้จงึทาํโครงรา่งใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคลอกีครัง้ หากตอ้งการ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโครงรา่งเพจ โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 การปรบัแต่งโครงรา่งเพจแบบสแตตกิ (ในหน้า 139) 

 การระบุโครงรา่งเพจแบบไดนามกิ (ในหน้า 179) 

 การรเีซต็โครงรา่งเพจสว่นบคุคล (ในหน้า 280) 

 วธิทีีโ่ครงรา่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งสว่นบุคคลโตต้อบกบัโครงรา่งเพจสาํหรบับทบาท (ในหน้า 182) 
 

เก่ียวกบัมาตรฐานของ URL 
ใน Oracle CRM On Demand มกีารกาํหนดมาตรฐานของ URL จํานวนมากสําหรบัประเภทเรคคอรด์ทัง้หมด ดงันัน้ URL ต่อไปนี้จะสามารถทาํงานไดก้บัรลีสีในอนาคตของ 
Oracle CRM On Demand เมือ่ใชใ้นเวบ็ลงิค์ แทบ็เวบ็ และเวบ็แอปเพลต็:      

 การเปิดโฮมเพจประเภทเรคคอรด์ 

 การเปิดเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์โดยใช ้ID เรคคอรด์ 

 การเปิดเพจแกไ้ขเรคคอรด์โดยใช ้ID เรคคอรด์ 

 การจดัทาํหรอืแกไ้ขเรคคอรด์ดว้ยคา่ฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกทีใ่ชร้นัทีป็่อปปเูลทล่วงหน้าเพือ่กาํหนดโครงรา่งเพจ 

 การจดัทาํหรอืแกไ้ขเรคคอรด์ดว้ยคา่ทีป็่อปปเูลทล่วงหน้าสาํหรบัรายการสาํหรบัเลอืกหลกัและรายการสาํหรบัเลอืกทีเ่กีย่วขอ้งของฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกตามลาํดบั 

 การอปัเดตเรคคอรด์โอกาสทางการขายเพือ่อปัเดตฟิลด์ข ัน้ตอนการขายใหเ้ริม่ตน้กระบวนการขาย 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 การแสดงเวบ็เพจภายนอก รายงาน และแผงควบคมุในแทบ็ (ในหน้า 188) 

 เกีย่วกบัเวบ็แอปเพลต็ทีก่าํหนดเอง (ในหน้า 147) 

 การจดัทาํเวบ็แอปเพลต็สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ (ในหน้า 149) 

 การจดัทาํเวบ็แอปเพลต็ร่วม (ในหน้า 195) 

 การตัง้คา่เวบ็ลงิค์ (ในหน้า 115) 

 การทาํงานกบัแอปเพลต็ฟีด RSS 
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การแสดงเวบ็เพจภายนอก รายงาน และแผงควบคมุในแทบ็ 
คณุสามารถแสดงขอ้มลูเวบ็ในแทบ็ภายใน Oracle CRM On Demand ได ้ขอ้มลูเวบ็อาจเป็นเวบ็เพจภายนอกหรอืขอ้มลูบรษิทัทีส่ามารถใชง้านไดจ้ากเวบ็ เชน่ 
คณุอาจตดิตามขอ้มลูสนิคา้คงคลงัในเวบ็แอปพลเิคชนัอืน่และคุณตอ้งการใหข้อ้มลูดงักลา่วพรอ้มใชง้านไดส้าํหรบัตวัแทนบรกิารของคณุขณะทีต่วัแทนเหลา่นัน้กาํลงัทาํงานใน Oracle CRM On 
Demand ในการบรรลุความตอ้งการดงักลา่วนี้ คณุสามารถจดัทาํแทบ็เวบ็ทีก่าํหนดเองเพือ่แสดงเวบ็แอปพลเิคชนัภายนอกของคณุภายในพืน้ทีข่อ้มลูหลกัของ Oracle CRM On 
Demand ได ้คณุสามารถกาํหนดรายงานและแผงควบคุมไดจ้ากแคตตาลอ็กการวเิคราะหใ์นแทบ็เวบ็ทีก่าํหนดเอง 

หมายเหตุ: สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัสถานทีท่ีส่ามารถดาํเนนิการรายงานและแผงควบคุมใน Oracle CRM On Demand ใหดู้ที ่เกีย่วกบัการดําเนินการรายงานและแผงควบคุมใน 
Oracle CRM On Demand (โปรดดูที ่"เกีย่วกบัการกาํหนดรายงานและแผงควบคมุใน Oracle CRM On Demand" ในหน้า 118) 

คณุยงัสามารถจดัทาํเวบ็แอปเพลต็ทีก่ําหนดเองเพือ่บรรจุขอ้มลูเวบ็ รายงาน และแผงควบคุมไดอ้กีดว้ย สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัเวบ็แอปเพลต็ทีก่าํหนดเองและการเปรยีบเทยีบกบัแทบ็เวบ็ทีก่าํหนดเอง 
โปรดดูที ่เกีย่วกบัเวบ็แอปเพลต็ทีก่าํหนดเอง (ในหน้า 147) 

หมายเหตุ: สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัขอ้ควรพจิารณาทีใ่ชก้บัการใชร้หสัทีก่ําหนดเองใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที ่
ขอ้ควรพจิารณาสาํคญัสาํหรบัลกูคา้ในการใชร้หสัทีก่าํหนดเองใน Oracle CRM On Demand (โปรดดูที ่"ขอ้ควรพจิารณาสาํคญัสาํหรบัลกูคา้ในการใชโ้คด้ทีก่าํหนดเองใน Oracle 
CRM On Demand" ในหน้า 197) 

ในการทาํใหแ้ทบ็เวบ็ทีก่าํหนดเองปรากฏ คณุตอ้งเพิม่แทบ็ในบทบาทผูใ้ชท้ีจ่ําเป็นโดยใชว้ซิารด์การจดัการบทบาท 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิการตามขัน้ตอนนี้ บทบาทของคุณตอ้งมสีทิธิป์รบัแต่งแอปพลเิคชนั 

กอ่นทีค่ณุจะสามารถแสดงขอ้มลูภายนอกบนเพจของ Oracle CRM On Demand ได ้คณุตอ้งมัน่ใจวา่:   

 แอปพลเิคชนัภายนอกมเีวบ็อนิเทอรเ์ฟซ   

 แอปพลเิคชนัภายนอกหรอืเวบ็เพจไม่กาํหนดใหต้อ้งควบคมุวนิโดวเ์บราเซอรท์ัง้หมด 

ในการกาํหนดรายงานหรอืแผงควบคมุในแทบ็เวบ็ รายงานหรอืแผงควบคุมนัน้ตอ้งไดร้บัการจดัเกบ็ไวภ้ายใตโ้ฟลเดอรท์ีใ่ชร้ว่มกนั ในโฟลเดอรท์ีค่ณุมสีทิธิเ์ขา้ใช ้

หมายเหตุ: คณุจะตอ้งแน่ใจวา่บรกิารทางเวบ็สามารถใชไ้ดก้บับรษิทัของคณุ หากคณุวางแผนทีจ่ะใชค้ณุสมบตัติ่างๆ เชน่ ไซน์ออนครัง้เดยีว หรอืทีจ่ะใชเ้วบ็ไซต์ของคณุรว่มกบั Oracle CRM 
On Demand 

ในการแสดงเวบ็เพจภายนอกในแทบ็ 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการปรบัแต่งแอปพลเิคชนั ใหค้ลกิทีก่ารปรบัแต่งแอปพลเิคชนั 

3 คลกิลงิคแ์ทบ็เวบ็ทีก่าํหนดเอง ในสว่นการตัง้คา่แอปพลเิคชนั 

4 คลกิ ใหม่ ในเพจรายการแทบ็ทีก่าํหนดเอง 

5 ในเพจแทบ็เวบ็ทีก่าํหนดเอง ใหใ้ชต้ารางดา้นลา่งเพือ่กรอกขอ้มลูทีจ่าํเป็นแลว้บนัทกึเรคคอรด์ 

6 (ไมจ่ําเป็น) ในการระบุวา่ชือ่ทีอ่ปัเดตแลว้ตอ้งแปลเป็นภาษาอืน่ทีใ่ชง้านกบับรษิทั ใหเ้ลอืกชอ่งทําเครือ่งหมาย ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล (บนเพจรายการแทบ็เวบ็ทีก่ําหนดเอง) ของแทบ็เวบ็ 

ฟิลด ์ ความเห็น 

ชือ่ ชือ่ของแทบ็เวบ็ทีก่าํหนดเอง 

ประเภท เลอืกประเภทของแทบ็เวบ็ทีค่ณุตอ้งการจดัทาํ: URL, HTML, รายงาน หรอืแผงควบคมุ 
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ฟิลด ์ ความเห็น 

ฟิลด์ผูใ้ชแ้ละระบบ 

 

กอ่นทีค่ณุจะจดัทาํเวบ็แอปเพลต็ใน Oracle CRM On Demand 
ควรพจิารณาอย่างละเอยีดเกีย่วกบัวธิทีีคุ่ณจะใชต้วัแปรในฟิลด์พารามเิตอร์ เชน่ %%%User Id%%% 
หากในฟิลด์มตีวัอกัษรทีส่ามารถหลกีเป็นการอา้งองิเอนทติตีวัอกัษรได ้ 

เมือ่คณุแทรกตวัแปรในฟิลด์พารามเิตอรใ์นรปูแบบ HTML ตวัอกัษรในชือ่ฟิลด์ เชน่ & 
จะถูกหลกีเป็นการอา้งองิเอนทติตีวัอกัษรทีเ่กีย่วขอ้ง (กรณนีี้คอื &#38;) 
และเบราเซอรจ์ะขยายการอา้งองิเอนทติเีพือ่ใหส้ามารถแสดงตวัอกัษรทีอ่า้งองิได ้ตวัอย่างเชน่ คณุอาจตอ้งการจดัทาํเวบ็แอปเพลต็ 
HTML ของโฮมเพจทีม่ชี ือ่บรษิทั: A&B Manufacturing จากรายการดรอปดาวน์ของฟิลด์ผูใ้ชแ้ละระบบ 
คณุสามารถเลอืกชือ่บรษิทัเพือ่แทรกตวัแปร: %%%Company name%%% และในขณะรนั ตวัแปรนี้จะมคีา่ 
A&#38;B Manufacturing ซึง่จะปรากฏในเบราเซอรเ์ป็น A&B Manufacturing อย่างไรกต็าม 
การอา้งองิเอนทติตีวัอกัษรจะไมไ่ดร้บัการขยายในโคด้ JavaScript ดงันัน้ในกรณนีี้ ใหใ้สต่วัแปรในบรบิททีอ่า้งองิได ้
ดงึขอ้มลูตวัแปรจากเอกสาร DOM จากนัน้เขา้รหสัตามทีจ่ําเป็น ความแตกต่างดงักลา่วแสดงอยู่ในตวัอย่างโคด้ HTML 
เวบ็แอปเพลต็ดงัต่อไปนี้: 

<span id=”companyname” style=”display:none” data-

value=”%%%Company name%%%”></span> 

<script type=”text/javascript”> 

var var1 = ”%%%Company name%%%”;  

var var2 = 

document.getElementById(“companyname”).getAttribute(“data-

value”);  

</script> 

คา่ของ var1 คอื “A&#38;B Manufacturing” และคา่ของ var2 คอื “A&B Manufacturing” 
คา่ของ var1 และ var2 มคีวามแตกต่างกนั เนือ่งจากเบราเซอรข์ยายการอา้งองิเอนทติใีนแทก็และขอ้มลู HTML 
แต่ไมไ่ดอ้ยู่ภายในอลีเิมนต์ <script> 

เลอืกตวัเลอืกจากรายการดรอปดาวน์ฟิลด์ผูใ้ชแ้ละระบบ เพือ่เพิม่ฟิลด์พารามเิตอรล์งในฟิลด์ URL หรอื HTML ณ 
ตําแหน่งปจัจุบนัของเคอรเ์ซอร์ เชน่ หากคุณเลอืก ID ผูใ้ชจ้ากรายการดรอปดาวน์ %%%User id%%% 
จะถูกแทรกในฟิลด์ URL หรอื HTML โดยขึน้อยู่กบัตําแหน่งเคอรเ์ซอรข์องคณุ ในระหวา่งรนัไทม์ พารามเิตอรน์ี้จะถูกแทนทีด่ว้ย 
ID ผูใ้ชข้องผูใ้ชท้ีไ่ซน์อนิ 

อกีตวัอย่างหนึง่ ไดแ้ก ่หากคุณเลอืกชือ่โฮสต์จากรายการ %%%Hostname%%% จะถูกแทรกทีต่ําแหน่งเคอรเ์ซอร์ 
ในขณะรนัไทม์ พารามเิตอรน์ี้จะถูกแทนทีด่ว้ยชือ่โฮสต์ของเซริฟ์เวอรท์ี ่Oracle CRM On Demand กาํลงัรนัอยู่ 
ซึง่จะมปีระโยชน์สาํหรบัการตัง้คา่ทีม่ ีURL ไปยงั Oracle CRM On Demand เนื่องจากไมจ่ําเป็นตอ้งแกไ้ขชือ่โฮสต ์
Oracle CRM On Demand ดว้ยตนเองอกีต่อไปเมือ่มกีารยา้ยจากสภาพแวดลอ้มหนึง่ไปยงัอกีสภาพแวดลอ้มหนึ่ง 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่ฟิลด์ผูใ้ชแ้ละระบบ (ในหน้า 121)  
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URL หมายเหตุ: การตัง้คา่นี้จะมผีลเมือ่คุณเลอืก URL จากเมนูประเภทเทา่นัน้ 

ป้อน URL ทีถู่กเรยีกใชเ้มือ่ผูใ้ชค้ลกิทีไ่ฮเปอร์ลงิค์ เชน่ www.oracle.com คณุไม่จําเป็นตอ้งป้อนสว่น http:// 
ของ URL ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ URL เป็น Uniform Resource Identifier (URI) ทีถู่กตอ้ง 
หากไมถู่กตอ้ง จะมขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดปรากฏขึน้แทนทีจ่ะเป็นเนื้อหาทีก่าํหนดเมือ่ผูใ้ชเ้ขา้ใชแ้ทบ็เวบ็ทีก่าํหนดเอง 

หมายเหตุ: สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัมาตรฐานของ URL ใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที ่
เกีย่วกบัมาตรฐานของ URL (ในหน้า 187) 

นอกจากนี้ คณุสามารถป้อนพารามเิตอรท์ีข่ ึน้กบับรบิทโดยวางเคอรเ์ซอรใ์นฟิลด์ URL 
แลว้เลอืกรายการดรอปดาวน์ฟิลด์ผูใ้ชแ้ละระบบ การดําเนนิการนี้จะวางพารามเิตอรฟิ์ลด์ลงใน URL (กําหนดโดย 
%%%fieldname%%%) ซึง่ถูกแทนทีด่ว้ยคา่ฟิลด์ทีอ่งิตามเรคคอรด์ปจัจบุนัเมือ่ผูใ้ชค้ลกิทีค่า่ หากคุณไม่ระบุ URL 
ผูใ้ชจ้ะถูกนําไปยงั URL เปลา่เมือ่คลกิแทบ็ 

แต่ละเบราเซอรจ์ํากดัความยาว URL สงูสดุ หากคณุระบุ URL ทีเ่กนิความยาวสงูสดุนี้ 
ผูใ้ชอ้าจเหน็พฤตกิรรมทีก่าํหนดไมไ่ดใ้นเบราเซอร์เมือ่คลกิแทบ็เวบ็ 

หมายเหตุ: คณุสามารถใช ้URL เพือ่กาํหนดรายงานหรอืแผงควบคมุในแทบ็เวบ็ทีก่าํหนดเองของประเภท URL ได ้
อย่างไรกต็าม ฟงักช์นันี้ไมไ่ดร้บัการสนบัสนุนโดยสมบูรณ์ และ URL อาจไมท่าํงานหลงัจากการอปัเกรด 

การเพิม่ส่วนหวั HTML หมายเหตุ: การตัง้คา่นี้จะมผีลเมือ่คุณเลอืก HTML จากเมนูประเภทเทา่นัน้ 

HTML ทีค่ณุป้อนจะใชใ้นแอททรบิวิ SRC ของอลีเิมนต ์<iframe> ในโคด้ HTML ของเพจทีค่ณุเพิม่ในแทบ็เวบ็ 
โคด้ใดๆ ทีค่ณุเพิม่ในฟิลด์ HTML แทบ็เวบ็จะถูกเพิม่ไปในอลีเิมนต์ <iframe> คณุสามารถรวมการอา้งองิไปยงัไฟล์ 
JavaScript ทีคุ่ณกาํหนดในสว่น <head> ของ HTML ในฟิลด์นี้ได ้ 

ในเพจของ Oracle CRM On Demand จะไมส่นบัสนุนการอา้งองิไฟล ์JavaScript ขอ้มลูใดๆ 
ทีค่ณุป้อนลงในฟิลด์นี้จะถูกเพิม่ลงในแทก็ <head> 

HTML แทบ็เวบ็  หมายเหตุ: การตัง้คา่นี้จะมผีลเมือ่คุณเลอืก HTML จากเมนูประเภทเทา่นัน้ 

HTML ทีค่ณุป้อนจะใชใ้นแอททรบิวิ SRC ของอลีเิมนต ์<iframe> ในโคด้ HTML ของเพจทีค่ณุเพิม่ในแทบ็เวบ็ 
โคด้ใดๆ ทีค่ณุเพิม่ในฟิลด์ HTML แทบ็เวบ็จะถูกเพิม่ไปในอลีเิมนต์ <iframe> เนื้อหาใดๆ 
ทีค่ณุป้อนลงในฟิลด์นี้จะถูกเพิม่ลงในแทก็ <body> 

พาธ หมายเหตุ: ฟิลด์นี้จะใชไ้ดเ้ฉพาะเมือ่คณุเลอืกรายงานหรอืแผงควบคมุจากเมนูประเภท 

คลกิไอคอนคน้หา (แวน่ขยาย) จากนัน้นาวเิกตไปยงัรายงานหรอืแผงควบคมุทีคุ่ณตอ้งการในโฟลเดอรท์ีใ่ชร้ว่มกนั จากนัน้คลกิ ตกลง 

ระบบจะป็อปปเูลทขอ้มลูในฟิลด์ พาธ โดยอตัโนมตัหิลงัจากทีคุ่ณเลอืกรายงานหรอืแผงควบคมุ 

พารามเิตอร์ หมายเหตุ: ฟิลด์นี้จะใชไ้ดเ้ฉพาะเมือ่คณุเลอืกรายงานหรอืแผงควบคมุจากเมนูประเภท 

(ไมจ่ําเป็น) หากคุณตอ้งการระบุฟิลเตอรท์ีจ่ะนําไปใชก้บัรายงานหรอืแผงควบคุมในขณะรนัไทม์ ใหร้ะบุฟิลเตอร์นัน้ในฟิลด์ 
พารามเิตอร์ 

สาํหรบัขอ้มลูรายละเอยีดเกีย่วกบัการระบุฟิลเตอร์ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการระบุฟิลเตอรส์าํหรบัรายงานและแผงควบคมุทีก่าํหนด 
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คาํอธบิาย ป้อนคาํอธบิายของแทบ็เวบ็  

ความสงู ป้อนคา่พกิเซลของแทบ็เวบ็  

ความกวา้ง ป้อนคา่พกิเซลของแทบ็เวบ็  

ไอคอนคลาสสกิ คลกิไอคอนคน้หา (แวน่ขยาย) เพือ่เลอืกไอคอนทีต่อ้งการใชส้าํหรบัแทบ็เวบ็ในธมีคลาสสกิ 

ไอคอนโมเดริน์ คลกิไอคอนคน้หา (แวน่ขยาย) เพือ่เลอืกไอคอนทีต่อ้งการใชส้าํหรบัแทบ็เวบ็ในธมีโมเดริน์ 

หมายเหตุ: หากคุณตอ้งการใหช้ือ่ทีอ่ปัเดตนี้ปรากฏในภาษาทีใ่ชง้านอืน่ๆ ใหเ้ลอืกชอ่ง ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล ในภาษาอืน่ 
(หรอืเมือ่คณุเลอืกภาษาอืน่จากรายการภาษาในการแปลในเพจนี้) ชือ่ทีอ่ปัเดตจะปรากฏเป็นขอ้ความสน้ํีาเงนิในวงเลบ็จนกวา่คณุจะป้อนเวอรช์นัทีแ่ปลแลว้ 
ซึง่ชือ่ทีอ่ปัเดตเป็นขอ้ความสน้ํีาเงนิจะชว่ยตรวจสอบคาํทีจ่ําเป็นตอ้งแปล 

หลงัจากทีคุ่ณเพิม่เวบ็เพจทีก่าํหนดเองลงใน Oracle CRM On Demand แลว้ คณุตอ้งทาํใหบ้ทบาทผูใ้ชส้ามารถใชเ้วบ็เพจทีก่าํหนดเองนัน้ไดก้อ่น ผูใ้ชจ้งึจะมองเหน็ได้ 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการเพิม่บทบาท โปรดดูที ่การเพิม่บทบาท (ในหน้า 258) 
 

เก่ียวกบักลุ่มค่ารายการสาํหรบัเลือก 
ในขณะทีจ่ํากดัค่าทีป่รากฏในรายการสาํหรบัเลอืกทีอ่ยู่ในฟิลด์ บรษิทัของคุณสามารถจํากดัคา่ทีม่ใีนฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกใหเ้ป็นชดุย่อยของคา่ทีก่าํหนดสาํหรบัฟิลด์ดงักลา่วได ้
เพือ่ทีค่ณุจะสามารถกาํหนดใหผู้ใ้ชท้ัง้หมดสามารถใชฟิ้ลด์รายการสาํหรบัเลอืกทีร่ะบุในประเภทเรคคอรด์ไดใ้น Oracle CRM On Demand ในการจํากดัคา่ต่างๆ 
ในฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืก คณุตอ้งตัง้คา่กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก แลว้แมปคา่ทีอ่ยู่ในฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกกบักลุม่ค่ารายการสาํหรบัเลอืก ดว้ยวธินีี้ 
ระบบจะสามารถควบคมุชดุคา่ทีผู่ใ้ชส้ามารถเลอืกจากรายการสาํหรบัเลอืกไดต้ามกลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก  

คณุสามารถเพิม่ฟิลด์กลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืกไปยงัโครงรา่งเพจของประเภทเรคคอรด์บางประเภทได ้ฟิลด์นี้จะอนุญาตใหผู้ใ้ชเ้ลอืกกลุม่ค่ารายการสาํหรบัเลอืกกลุ่มใดกไ็ดท้ีค่ณุจดัทาํขึน้ 
โดยจะมเีฉพาะคา่ทีแ่มปกบักลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืกเทา่นัน้ทีจ่ะปรากฏในรายการสาํหรบัเลอืก 
ในฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกฟิลด์ใดกต็ามทีม่กีารควบคมุตามกลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืกทีเ่ลอืกไวใ้นเรคคอรด์ ทัง้นี้ เมือ่มกีารใชฟิ้ลด์รายการสาํหรบัเลอืกในรายการสาํหรบัเลอืกตามลาํดบัขัน้ 
ฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกทีม่กีารควบคมุตามกลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกจะถูกควบคุมในลกัษณะเดยีวกนั สาํหรบัรายการของประเภทเรคคอรด์ทีส่ามารถใชก้ลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกได ้โปรดดูที ่
ประเภทเรคคอรด์ทีส่นบัสนุนกลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืกและฝา่ย (ในหน้า 194) 

ตวัอย่างเชน่ สมมตวิา่บรษิทัของคณุม ีCall Center 3 แหง่ทีใ่ช ้Oracle CRM On Demand คา่บางคา่ในจํานวนของฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกทีอ่ยู่ใน Oracle CRM On 
Demand จะไมใ่ชร่ายการเลอืกทีถู่กตอ้งสาํหรบัผูใ้ชใ้น Call Center อืน่ๆ ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัทีต่ัง้ของ Call Center และผลติภณัฑท์ี ่Call Center ใหบ้รกิาร ในกรณนีี้ 
คณุสามารถตัง้คา่กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก 3 กลุม่ โดยให ้Call Center แต่ละแหง่มกีลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืกหนึ่งกลุ่ม จากนัน้ คณุสามารถแมปชดุย่อยของคา่ต่างๆ 
ของฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกทีเ่กีย่วขอ้งแต่ละฟิลด์กบักลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกแต่ละกลุม่ได้ หลงัจากทีค่ณุเพิม่ฟิลด์กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกไปยงัโครงรา่งเพจของประเภทเรคคอรด์แลว้ 
ผูใ้ชจ้ะสามารถเลอืกกลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืกทีเ่หมาะสมสาํหรบั Call Center ในฟิลด์กลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืกบนเรคคอรด์ได ้จากนัน้ 
ระบบจะจํากดัตวัเลอืกในฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกบนเรคคอรด์ใหม้เีฉพาะคา่ทีค่ณุแมปกบักลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกทีเ่ลอืกไวส้าํหรบั Call Center 
ซึง่การควบคมุคา่ทีใ่ชไ้ดใ้นฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกดว้ยวธินีี้ จะชว่ยใหค้ณุลดความเสีย่งของการบนัทกึขอ้มลูทีไ่มถู่กตอ้งลงในเรคคอรด์ได ้

เก่ียวกบักลุ่มค่ารายการสาํหรบัเลือกและฝ่าย 
หากบรษิทัของคุณใชป้ระเภทเรคคอรด์ฝา่ย คณุจะสามารถเชือ่มโยงฝา่ยกบักลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกไดเ้ชน่กนั สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฝา่ยและวธิกีารตัง้คา่ โปรดดูที ่การตัง้คา่ฝา่ย (ในหน้า 
57) แต่ละฝา่ยจะสามารถเชือ่มโยงกบักลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกไดเ้พยีงกลุ่มเดยีวเทา่นัน้ หากผูใ้ชเ้ชือ่มโยงกบัฝา่ยอย่างน้อยหนึง่ฝา่ย เมือ่ผูใ้ชจ้ดัทาํเรคคอรด์ของประเภทเรคคอรด์ทีส่นบัสนุนฝา่ยต่างๆ 
ระบบจะระบุฝา่ยหลกัของผูใ้ชใ้หก้บัเรคคอรด์โดยอตัโนมตั ิหากทัง้ฟิลด์ฝา่ยและฟิลด์กลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืกปรากฏในโครงรา่งเพจรายละเอยีด 
และหากกลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืกเชือ่มโยงกบัฝ่ายหลกัของผูใ้ช ้ฟิลด์กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกในเรคคอรด์จะป็อปปเูลทดว้ยชือ่ของกลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกนัน้ จากนัน้ 
ในฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกใดๆ ทีค่วบคุมโดยกลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก เฉพาะคา่ทีเ่ชือ่มโยงกบักลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกเทา่นัน้ทีจ่ะปรากฏในรายการสาํหรบัเลอืก 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัลกัษณะของฟิลด์ฝา่ยและฟิลด์กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกเมือ่มกีารจดัทาํและอปัเดตเรคคอรด์ โปรดดูที ่เกีย่วกบัฝา่ยและกลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืกในเรคคอรด์ (ในหน้า 
62) และ เกีย่วกบัฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืก กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก และฝา่ย 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้คา่กลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืก โปรดดูทีห่วัขอ้ต่อไปนี้: 
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 การพจิารณาเมือ่ตัง้คา่กลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืก (ในหน้า 192) 

 กระบวนการตัง้คา่กลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืก (ในหน้า 193) 

 การจดัทาํกลุม่ค่ารายการสาํหรบัเลอืก (ในหน้า 193) 

 การแมปคา่รายการสาํหรบัเลอืกกบักลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก (ในหน้า 134) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 การตัง้คา่ฝา่ย (ในหน้า 57) 

 เกีย่วกบัฝา่ยและกลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกในเรคคอรด์ (ในหน้า 62) 
 

การพิจารณาเม่ือตัง้ค่ากลุ่มค่ารายการสาํหรบัเลือก 
เมือ่ตัง้คา่กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก ควรพจิารณาดงัต่อไปนี้: 

 ฟิลดร์ายการสาํหรบัเลือก กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกสามารถควบคมุฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกไดต้ัง้แต่หนึง่ฟิลด์ข ึน้ไปในประเภทเรคคอรด์ตัง้แต่หนึง่ประเภทขึน้ไป 
ในประเภทเรคคอรด์ทีส่นบัสนุนกลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืก คณุสามารถแมปฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกทีแ่กไ้ขไดก้บักลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกหลายกลุม่ได้ 

 รายการสาํหรบัเลือกตามลาํดบัขัน้ คณุสามารถใชฟิ้ลด์รายการสาํหรบัเลอืกทีม่กีารแมปคา่กบักลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืกในรายการสาํหรบัเลอืกตามลาํดบัขัน้ อย่างไรกต็าม 
ในการกาํหนดรายการสาํหรบัเลอืกตามลาํดบัขัน้ คณุสามารถระบุชดุความสมัพนัธ์ไดเ้พยีงชดุเดยีวระหวา่งคา่ในฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกหลกัและคา่ในฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกทีเ่กีย่วขอ้ง 
โดยไมค่าํนงึถงึวา่คณุไดเ้ลอืกกลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกในรายการกลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกหรอืไม ่เมือ่คณุกาํหนดรายการสาํหรบัเลอืกตามลาํดบัขัน้ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีารทาํงานของรายการสาํหรบัเลอืกตามลาํดบัขัน้กบักลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืก โปรดดูที ่เกีย่วกบัรายการสาํหรบัเลอืกตามลาํดบัขัน้และกลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก 
(ในหน้า 163) 

 โครงร่างเพจ คณุตอ้งเพิม่ฟิลด์กลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืกไปยงัโครงรา่งเพจของประเภทเรคคอรด์ทีค่ณุตอ้งการใหม้กีารควบคมุฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกตามกลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก 

 ฝ่าย คณุสามารถเชือ่มโยงกลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืกกบัฝา่ยตัง้แต่หนึง่ฝ่ายขึน้ไป แต่ฝา่ยแต่ละฝา่ยจะสามารถเชือ่มโยงไดก้บักลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกเพยีงกลุม่เดยีวเทา่นัน้ 
คณุสามารถดูรายการฝา่ยทีเ่ชือ่มโยงกบักลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืกทีอ่ยู่ในสว่นฝา่ยของเพจรายละเอยีดกลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกแบบอ่านอย่างเดยีว 

 การค้นหา คณุไมส่ามารถคน้หาเรคคอรด์กลุม่ค่ารายการสาํหรบัเลอืกทีอ่ยู่ในแถบการดําเนนิการหรอืในการคน้หาขัน้สงูได้ 

 ฟิลดก์ลุ่มค่ารายการสาํหรบัเลือก สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีส่นบัสนุนกลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืก คณุสามารถดําเนนิการต่อไปนี้: 

 ระบุใหฟิ้ลด์กลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืกเป็นแบบอ่านอย่างเดยีวหากคณุไมต่อ้งการใหผู้ใ้ชส้ามารถเปลีย่นแปลงหรอืลา้งคา่ในฟิลด์ได้ 

 ใชฟิ้ลด์กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกในโปรแกรมสรา้งนพิจน์ 

 ใชฟิ้ลด์กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกในกฎเวริก์โฟลว ์

 รวมฟิลด์กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกไวใ้นโครงรา่งการคน้หา 

หมายเหตุ: คณุไมส่ามารถระบุคา่ดฟีอลต์สาํหรบัฟิลดก์ลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกผา่นเพจการตัง้คา่ฟิลด์ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 กระบวนการตัง้คา่กลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืก (ในหน้า 193) 

 การจดัทาํกลุม่ค่ารายการสาํหรบัเลอืก (ในหน้า 193) 
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 การแมปคา่รายการสาํหรบัเลอืกกบักลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก (ในหน้า 134) 
 

กระบวนการตัง้ค่ากลุ่มค่ารายการสาํหรบัเลือก 
ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน โปรดตรวจดูขอ้มลูใน การพจิารณาเมือ่ตัง้คา่กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก (ในหน้า 192) 

ในการตัง้คา่กลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืกของบรษิทั ใหด้ําเนนิงานต่อไปนี้: 

1 กาํหนดสิง่ต่อไปนี้: 

 กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกทีคุ่ณตอ้งการตัง้คา่ 

 ฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกทีค่ณุตอ้งการใหก้ลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืกควบคุม 

 สาํหรบัฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกแต่ละฟิลด์ทีค่ณุต้องการใหก้ลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืกควบคุม คา่ต่างๆ ทีค่ณุตอ้งการแมปกบักลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกแต่ละกลุ่ม 

2 จดัทาํกลุม่ค่ารายการสาํหรบัเลอืกของคุณ  

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัทาํกลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืก (ในหน้า 193) 

3 แมปคา่ต่างๆ ในฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกกบักลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกของคุณ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การแมปคา่รายการสาํหรบัเลอืกกบักลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืก (ในหน้า 134)  

4 เพิม่ฟิลด์กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกไปยงัโครงรา่งเพจของประเภทเรคคอรด์ทีจ่ะควบคมุฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกตามกลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืก 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การปรบัแต่งโครงรา่งเพจแบบสแตตกิ (ในหน้า 139) และ การระบุโครงรา่งเพจแบบไดนามกิ (ในหน้า 179) 

หมายเหตุ: สาํหรบักลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืกทีจ่ะควบคมุคา่ต่างๆ ทีใ่ชไ้ดใ้นฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกบนเรคคอรด์ 
ฟิลดก์ลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกตอ้งปรากฏบนโครงรา่งเพจรายละเอยีดของประเภทเรคคอรด์ 

 

การจดัทาํกลุ่มค่ารายการสาํหรบัเลือก 
ในการจดัทาํกลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก ใหท้าํตามขัน้ตอนต่อไปนี้ งานนี้เป็นขัน้ตอนหนึง่ใน กระบวนการตัง้คา่กลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืก (ในหน้า 193) 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิขัน้ตอนทีอ่ธบิายในหวัขอ้นี้ คณุตอ้งมสีทิธิป์รบัแต่งแอปพลเิคชนัในบทบาทผูใ้ชข้องคณุ 

การจดัทาํกลุ่มค่ารายการสาํหรบัเลือก 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ 

2 ในสว่นการปรบัแต่งแอปพลเิคชนั ใหค้ลกิทีก่ารปรบัแต่งแอปพลเิคชนั 

3 ในสว่นการตัง้คา่แอปพลเิคชนั ใหค้ลกิทีจ่ดัการกลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืก 

4 ในเพจรายการกลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก ใหค้ลกิ ใหม ่

5 ป้อนชือ่และคาํอธบิายสาํหรบักลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืก แลว้บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 
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หมายเหตุ: หลงัจากทีคุ่ณจดัทาํกลุ่มคา่รายการสําหรบัเลอืกแลว้ คณุสามารถแมปคา่ในฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกกบักลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืกได ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่
การแมปคา่รายการสาํหรบัเลอืกกบักลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก (ในหน้า 134) จากนัน้ 
คณุจะเหน็รายการของฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกทีแ่มปกบักลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกทีอ่ยู่ในสว่นรายการออบเจกต์ของเพจรายละเอยีดกลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก 
สาํหรบัฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกแต่ละฟิลด์ทีแ่มปกบักลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก ชือ่ของประเภทเรคคอรด์ทีฟิ่ลด์รายการสาํหรบัเลอืกจะปรากฏขึน้ และจะแสดงชือ่ของฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืก 

หากบรษิทัของคุณใชป้ระเภทเรคคอรด์ฝา่ย สว่นฝา่ยของเพจรายละเอยีดกลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกจะแสดงรายชือ่ของสว่นต่างๆ ทีม่กีลุม่ค่ารายการสาํหรบัเลอืกเชือ่มโยงอยู่ 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการเชือ่มโยงกลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืกกบัฝา่ย โปรดดูที ่การเชือ่มโยงกลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกกบัฝา่ย (ในหน้า 60) 
 

ประเภทเรคคอรด์ท่ีสนับสนุนกลุ่มค่ารายการสาํหรบัเลือกและฝ่าย 
ฟิลดส์ว่นและฟิลด์กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกสามารถใชใ้นการเพิม่ใหก้บัโครงร่างเพจของประเภทเรคคอรด์ต่อไปนี้ 
เพือ่ทีจ่ะสามารถเชือ่มโยงฝา่ยและกลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกกบัเรคคอรด์ในประเภทเรคคอรด์เหล่านี้ประเภทใดกไ็ด:้  

 บรษิทั 

 กจิกรรม 

 ผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้ 

 โปรไฟลน์ายหน้า 

 แผนธุรกจิ 

 แคมเปญ 

 การเรยีกรอ้ง 

 ผูต้ดิต่อ 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 

 ความเสยีหาย 

 การลงทะเบยีนขอ้ตกลง 

 รายไดจ้ากผลติภณัฑ์การลงทะเบยีนขอ้ตกลง 

 กจิกรรม 

 บญัชกีารเงนิ 

 ผูถ้อืบญัชกีารเงนิ 

 การถอืครองบญัชกีารเงนิ 

 แผนทางการเงนิ 

 ผลติภณัฑท์างการเงนิ 

 การทาํรายการทางการเงนิ 

 เงนิทุน 

 การปนัส่วนสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP 

 ครวัเรอืน 

 ทรพัย์สนิประกนัภยั 
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 ลดี 

 คําขอ MDF 

 การตอบกลบัขอ้ความ 

 แผนรบัสง่ขอ้ความ 

 รายการแผนรบัสง่ขอ้ความ 

 ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ 

 วตัถุประสงค์ 

 โอกาสทางการขาย 

 ใบสัง่ 

 คูค่า้ 

 บรษิทัของแผน 

 ผูต้ดิต่อของแผน 

 โอกาสทางการขายของแผน 

 กรมธรรม์ 

 ผูถ้อืกรมธรรม์ 

 พอรต์โฟลโิอ 

 ผลติภณัฑ์ 

 ขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑ ์

 การจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง 

 สนิคา้คงคลงัตวัอย่าง 

 ลอ็ตตวัอยา่ง 

 คาํขอตวัอย่าง 

 รายการคาํขอตวัอย่าง 

 การทาํรายการตวัอย่าง 

 คาํขอบรกิาร 

 ทางแกป้ญัหา 

 ยานพาหนะ 
 

การจดัทาํเวบ็แอปเพลต็ร่วม 
เวบ็แอปเพลต็รว่มเป็นเวบ็แอปเพลต็ทีก่ําหนดเองทีส่ามารถปรากฏบนโฮมเพจของฉันหรอืในแถบการดําเนนิการ คณุสามารถกาํหนดขอ้มลูเวบ็ภายนอกในเวบ็แอปเพลต็รว่มทีก่าํหนดเองได ้นอกจากนี้ 
คณุยงัสามารถกาํหนดรายงานและแผงควบคมุในเวบ็แอปเพลต็รว่มทีก่าํหนดเอง 

เมือ่คณุจดัทาํเวบ็แอปเพลต็ร่วม คณุตอ้งเพิม่เวบ็แอปเพลต็รว่มลงในโครงรา่งสาํหรบัโฮมเพจของฉนัหรอืแถบการดําเนนิการ   
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ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิการตามขัน้ตอนนี้ บทบาทของคุณตอ้งมสีทิธิป์รบัแต่งแอปพลเิคชนัและจดัการเวบ็แอปเพลต็ทีก่าํหนดเอง หากมกีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย 
ใชง้านการสนบัสนุนการแปลภาษาสาํหรบัเวบ็แอปเพลต็ ในโปรไฟลบ์รษิทั คณุจะสามารถจดัทาํแอปเพลต็ไดก้ต็่อเมือ่ภาษาทีเ่ลอืกไวใ้นฟิลด์ ภาษาในการแปล เป็นภาษาดฟีอลต์สาํหรบับรษิทั 

ในการจดัทาํเวบ็แอปเพลต็ร่วมใหม่ 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการปรบัแต่งแอปพลเิคชนั ใหค้ลกิทีก่ารปรบัแต่งแอปพลเิคชนั 

3 ในสว่นการตัง้คา่แอปพลเิคชนั ใหเ้ลอืกเวบ็แอปเพลต็รว่ม  

4 ในรายการเวบ็แอปเพลต็ของฉัน ใหค้ลกิ ใหม่ 

5 ในเพจเวบ็แอปเพลต็ของฉัน ใหป้้อนขอ้มลูในฟิลดต์่อไปนี้ใหค้รบสมบูรณ์: 

ฟิลด ์ ความเห็น 

ชือ่ ป้อนชือ่ 

ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล ชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้สามารถใชไ้ดก้ต็่อเมือ่มกีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย 
ใชง้านการสนบัสนุนการแปลภาษาสาํหรบัเวบ็แอปเพลต็ ในโปรไฟลบ์รษิทัเทา่นัน้ 
เมือ่คณุจดัทาํแอปเพลต็เป็นครัง้แรก ระบบจะเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล 
ไวใ้หแ้ละเป็นแบบอ่านอย่างเดยีว ชอ่งทาํเครือ่งหมาย ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล 
นี้จะมผีลเฉพาะในกรณทีีค่ณุอปัเดตแอปเพลต็ทีม่อียู ่นอกจากนี้ ชอ่งทาํเครือ่งหมาย 
ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล 
ยงัเป็นแบบอ่านอย่างเดยีวหากคณุเลอืกภาษาอืน่ทีไ่มใ่ชภ่าษาดฟีอลต์สาํหรบับรษิทัในฟิลด์ภาษาในการแป

ล ในรายการของแอปเพลต็กอ่นทีคุ่ณจะแกไ้ขแอปเพลต็ 

หากคุณเปลีย่นชือ่ของเวบ็แอปเพลต็ทีก่าํหนดเองทีอ่ยู่ในภาษาดฟีอลต์ของบรษิทั ใหใ้ชช้อ่งทาํเครือ่งหมาย 
ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล ดงัต่อไปนี้: 

 หากคุณตอ้งการแทนทีค่าํแปลของชือ่ดว้ยชือ่ทีอ่ปัเดต ใหเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย 
ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล 

 หากคุณตอ้งการใหค้าํแปลของชือ่คงเดมิไมเ่ปลีย่นแปลง ไมต่อ้งเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย 
ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการแปลชือ่เวบ็แอปเพลต็ทีก่าํหนดเอง โปรดดูที ่
การแปลชือ่เวบ็แอปเพลต็และรายงานทีก่าํหนดเอง (ในหน้า 160) 

ทีต่ัง้ เลอืกโฮมเพจหรอืแถบการดําเนินการ ขึน้อยู่กบัวา่คณุตอ้งการใหข้อ้มลูภายนอก รายงาน 
หรอืแผงควบคุมปรากฏบนโฮมเพจหรอืบนแถบการดําเนนิการ 

คอลมัน์ หมายเหตุ: ฟิลด์นี้จะใชไ้ดเ้ฉพาะเมือ่คา่ทีต่ัง้คอืโฮมเพจเทา่นัน้ 

ระบุความกวา้งของแอปเพลต็โดยเลอืกเดีย่วหรอืคูจ่ากเมนูคอลมัน์ 

รนัเสมอ ชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้จะกาํหนดวา่เวบ็แอปเพลต็ร่วมจะดําเนนิการหรอืไม่ หากย่อแอปเพลต็ดงักลา่วลง 
ชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้มใีหใ้ชใ้นเวบ็แอปเพลต็รว่มทีค่ณุเลอืกแถบการดําเนินการเป็นทีต่ัง้เทา่นัน้ 

หมายเหตุ: เวบ็แอปเพลต็รว่มทีคุ่ณเพิม่ลงในส่วนหวัรว่มจะดําเนนิการเสมอ 
ไมว่า่จะเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย รนัเสมอ ไวห้รอืไมก่ต็าม สว่นหวัรว่มจปรากฏเมือ่ใชธ้มีโมเดริ์นเท่านัน้ 
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จากนัน้ ป้อนขอ้มลูลงในฟิลด์ตามประเภทของแอปเพลต็ทีค่ณุตอ้งการ ตามทีอ่ธบิายในหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 การจดัทาํเวบ็แอปเพลต็แผงควบคมุ (ในหน้า 157) 

 การจดัทาํเวบ็แอปเพลต็ HTML (ในหน้า 153) 

 การจดัทาํเวบ็แอปเพลต็รายงาน (ในหน้า 156) 

 การจดัทาํเวบ็แอปเพลต็ฟีด RSS (ในหน้า 151) 

 การจดัทาํเวบ็แอปเพลต็ URL (ในหน้า 154) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
 ตวัอย่างการตัง้คา่เวบ็แอปเพลต็ฟีด RSS (ในหน้า 158) 

 การแปลชือ่เวบ็แอปเพลต็และรายงานทีก่าํหนดเอง (ในหน้า 160) 
 

ข้อควรพิจารณาสาํคญัสาํหรบัลูกค้าในการใช้โค้ดท่ีกาํหนดเองใน Oracle CRM On 
Demand 
ขอ้ควรพจิารณาสาํคญัต่อไปนี้นําไปใชไ้ดก้บัการใชโ้คด้ทีก่าํหนดเองใน Oracle CRM On Demand: 

 ลกูคา้ทีใ่ชโ้คด้ทีก่าํหนดเอง เชน่ รหสั JavaScript ใน Oracle CRM On Demand ตอ้งรบัความเสีย่งเอง Oracle ไม่ไดใ้หก้ารสนบัสนุนหรอืการแกป้ญัหาใดๆ 
ทีเ่กดิขึน้อนัเป็นผลมาจากการใชโ้คด้ทีก่ําหนดเองใน Oracle CRM On Demand ซึง่รวมถงึการแกไ้ขใดๆ ทีท่าํกบั Oracle CRM On Demand 
จากการใชโ้คด้ทีก่าํหนดเองดงักลา่ว 

 ลกูคา้ทีใ่ชโ้คด้ทีก่าํหนดเอง เชน่ รหสั JavaScript ใน Oracle CRM On Demand ควรทดสอบรหสัของตนเองหลงัจากมกีารอปัเกรดเป็นรลีสีใหมข่อง Oracle CRM 
On Demand ลกูคา้ตอ้งรบัผดิชอบในการอปัเดตโคด้ทีก่าํหนดเองของตนหลงัจากอปัเกรดเป็นรลีสีใหม่ นอกจากนี้ รลีสีใหมข่อง Oracle CRM On Demand 
อาจมสีว่นประกอบโครงสรา้งพื้นฐานทีอ่ปัเดต ซึง่ลกูคา้ตอ้งรบัผดิชอบในการแกไ้ขโคด้ทีก่าํหนดเองใดๆ เทา่ทีจ่าํเป็น เพือ่ปรบัใหร้องรบักบัการเปลีย่นแปลงสว่นประกอบโครงสรา้งพื้นฐานนัน้ๆ 

 ลกูคา้สามารถเรยีกเมธอด API สาํหรบับรกิารทางเวบ็ของ Oracle CRM On Demand ผา่นทางโคด้ทีก่าํหนดเอง อย่างไรกต็าม Oracle จะใหเ้ฉพาะคาํแนะนําในการใช ้
API สาํหรบับรกิารทางเวบ็ของ Oracle CRM On Demand การจดัการเซสชนัสาํหรบับรกิารทางเวบ็ของ Oracle CRM On Demand 
และแนวทางปฏบิตัทิีด่ที ีส่ดุในการใชบ้รกิารทางเวบ็ของ Oracle CRM On Demand เทา่นัน้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบับรกิารทางเวบ็ของ Oracle CRM On 
Demand โปรดดูที ่Oracle Web Services On Demand Guide 

 ลกูคา้สามารถเรยีกเมธอด API สาํหรบั JavaScript สว่นกลางของ Oracle CRM On Demand ผา่นทางรหสัในสว่นเพิม่เตมิของสว่นหวั HTML ทีก่าํหนดเอง 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัการสว่นเพิม่เตมิของสว่นหวั HTML ทีก่าํหนดเอง (ในหน้า 200) และ Oracle CRM On Demand JavaScript API 
Developer’s Guide 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งจากหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 เกีย่วกบัการปิดใชง้านโคด้ทีก่าํหนดเองสาํหรบัผูใ้ช ้(ในหน้า 148) 
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การอปัโหลดส่วนขยายฝัง่ไคลเอนต ์
สว่นขยายฝ ัง่ไคลเอนต์ คอืไฟลท์ีค่ณุสามารถอปัโหลดไปและโฮสต์บน Oracle CRM On Demand ได ้แทนทีจ่ะโฮสต์ไฟลเ์หลา่นัน้บนเซริฟ์เวอรอ์ืน่ เมือ่คณุอปัโหลดสว่นขยายฝ ัง่ไคลเอนต ์
Oracle CRM On Demand จะสรา้ง URL ทีไ่ม่ซํ้ากนัซึง่คณุจะใชเ้พือ่อา้งองิถงึสว่นขยายนัน้ 
สว่นขยายฝ ัง่ไคลเอนต์หนึง่สว่นขยายสามารถเรยีกสว่นขยายฝ ัง่ไคลเอนต์สว่นทีส่องไดโ้ดยใช ้URL ทีไ่ม่ซํ้ากนัของสว่นขยายฝ ัง่ไคลเอนต์ทีส่อง คณุสามารถใช ้URL 
เพือ่ใชง้านสว่นขยายฝ ัง่ไคลเอนต์ในแทบ็เวบ็ทีก่าํหนดเอง เวบ็แอปเพลต็ทีก่าํหนดเอง เวบ็แอปเพลต็รว่ม และสว่นเพิม่เตมิของสว่นหวั HTML ทีก่าํหนดเองได ้

คณุสามารถอปัโหลดไฟล ์HTML, JPG, GIF, SWF, JavaScript และ CSS จากเพจรายการสว่นขยายฝ ัง่ไคลเอนต์ของ Oracle CRM On Demand 
เพือ่จดัทาํสว่นขยายฝ ัง่ไคลเอนต์ได ้ขนาดไฟลท์ีใ่หญ่ทีส่ดุคอื 20 เมกะไบต ์(MB) อย่างไรกต็าม ขนาดไฟลท์ีเ่ลก็ลงจะใหป้ระสทิธภิาพทีส่งูข ึน้เมือ่เบราเซอรด์าวน์โหลดไฟลเ์หลา่นี้จาก Oracle 
CRM On Demand  

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand ฝา่ยบรกิารลกูคา้ไมส่ามารถเขา้ถงึสว่นประกอบใดๆ ของสว่นขยายฝ ัง่ไคลเอนต์ได ้
สว่นประกอบเหลา่นี้มไีฟล์ทีอ่ปัโหลดหรอืเนื้อหาทีม่อียู่ภายในไฟลเ์หลา่นัน้ ภาพ หรอืตําแหน่งทีส่ว่นขยายฝ ัง่ไคลเอนต์อา้งองิ ซึง่รวมถงึแทบ็เวบ็ทีก่ําหนดเอง เวบ็แอปเพลต็ทีก่าํหนดเอง เวบ็แอปเพลต็รว่ม 
และสว่นเพิม่เตมิของสว่นหวั HTML ทีก่าํหนดเอง ดงันัน้คณุจงึตอ้งรบัผดิชอบในการดูแลรกัษาและสนบัสนุนสว่นขยายเหลา่นี้ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิการตามขัน้ตอนนี้ บทบาทของคุณตอ้งมสีทิธิอ์ปัโหลดสว่นขยายฝ ัง่ไคลเอนต์และจดัการแทก็สว่นหวั HTML ทีก่าํหนดเอง สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเพิม่สทิธิ ์
โปรดดูที ่เกีย่วกบัสทิธิใ์นบทบาท (ในหน้า 256) 

การอปัโหลดส่วนขยายฝัง่ไคลเอนต์ 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้ 

2 ในสว่นการปรบัแต่งแอปพลเิคชนั ใหค้ลกิทีก่ารปรบัแต่งแอปพลเิคชนั  

3 ในสว่นการตัง้คา่แอปพลเิคชนั คลกิ สว่นขยายฝ ัง่ไคลเอนต์  

เพจรายการสว่นขยายฝ ัง่ไคลเอนต์จะแสดงสว่นขยายฝ ัง่ไคลเอนต์ทีถ่กูอปัโหลดไวก้อ่นหน้านี้ คณุยงัสามารถลบสว่นขยายฝ ัง่ไคลเอนต์ทีถู่กอปัโหลดไวก้อ่นหน้าบนเพจนี้ได ้ 

หมายเหตุ: หากคุณลบสว่นขยายฝ ัง่ไคลเอนต์ทีไ่ดต้ัง้คา่สาํหรบัแทบ็เวบ็ทีก่าํหนดเอง แอปเพลต็ เวบ็แอปเพลต็รว่ม หรอืสว่นเพิม่เตมิของสว่นหวั HTML ทีก่าํหนดเอง 
แอปเพลต็เหลา่นัน้จะไมท่าํงานอย่างถูกตอ้งอกีต่อไป เนื่องจากไดม้กีารนําสว่นขยายฝ ัง่ไคลเอนต์นัน้ออกไปแลว้ Oracle CRM On Demand 
จะไมร่ะบุวา่มกีารใชส้ว่นขยายฝ ัง่ไคลเอนต์ใดอยู่หรอืไม่ 

4 คลกิ ใหม่  

5 คลกิทีไ่อคอนคลปิกระดาษเพือ่คน้หาเนื้อหาทีค่ณุตอ้งการอปัโหลดเป็นสว่นขยายฝ ัง่ไคลเอนต์  

ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น  

6 ป้อนรายละเอยีดดงัต่อไปนี้:  

 ประเภท MIME สิง่นี้ระบุประเภทของสือ่อนิเตอรเ์น็ต ประเภทนี้ช่วยใหเ้บราเซอรส์ามารถแสดงประเภทสือ่ไดอ้ย่างเหมาะสม ใหป้้อนรายละเอยีดทัง้หมดของประเภท MIME 
ตวัอย่างเชน่ ป้อนหนึง่ในขอ้มลูต่อไปนี้โดยขึน้อยูก่บัประเภทไฟลข์องคณุ: 

 text/html 

 image/jpeg 

 image/gif 

 application/x-shockwave-flash 

 text/css  

 ไฟล:์ ขนาด (เป็นไบต์)  ขนาดของไฟลท์ีอ่ปัโหลด Oracle CRM On Demand จะใสข่อ้มลูลงในฟิลด์นี้ 

 ไฟล:์ ส่วนขยาย สว่นขยายไฟลข์องไฟลท์ีอ่ปัโหลด Oracle CRM On Demand จะใสข่อ้มลูลงในฟิลด์นี้ 
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 ช่ือ ชือ่ของสว่นขยายฝ ัง่ไคลเอนต์ ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น 

 ช่ือ URL ใชค้า่นี้เพือ่ระบุชือ่ทีม่คีวามหมายสาํหรบั URL ซึง่ชีไ้ปทีส่ว่นขยายฝ ัง่ไคลเอนต์ อกัขระต่อไปนี้สามารถใชใ้นชือ่ URL ได:้ A-Z, a-z, 0-9, ขดีลา่ง (_) 
และมหพัภาค (.) ไมอ่นุญาตใหใ้ชจุ้ดสองจุด (..) และมหพัภาค (.) ตอ้งไมเ่ป็นอกัขระตวัสดุทา้ยของชือ่ ตวัอย่างของชือ่ URL ไดแ้ก:่ Logo_Image และ Map376 
ขอแนะนําใหคุ้ณตัง้ชือ่ฟิลด์นี้ใหส้ ัน้ทีส่ดุเทา่ทีเ่ป็นไปได ้ฟิลด์นี้จะเปลีย่นแปลงกต็่อเมือ่มผีูใ้ชแ้กไ้ข ดงันัน้หากคณุแทนทีไ่ฟล์ทีอ่ปัโหลด หรอืหากคุณเปลีย่นชือ่ของสว่นขยายฝ ัง่ไคลเอนต ์
คา่ของฟิลด์ชือ่ URL จะยงัคงไมเ่ปลีย่นแปลง ผลกค็อื คณุสามารถอปัเดต ดูแลรกัษา และใชส้ว่นขยายฝ ัง่ไคลเอนต์ไดห้ลายเวอรช์นัโดยไมต่อ้งกาํหนดคา่แทบ็เวบ็ทีก่าํหนดเอง 
เวบ็แอปเพลต็ทีก่าํหนดเอง แทบ็เวบ็รว่ม หรอืสว่นเพิม่เตมิของสว่นหวั HTML ทีก่าํหนดเอง การแกไ้ขฟิลด์นี้จะเป็นการเปลีย่นแปลงฟิลด์ URL อา้งองิและฟิลด์ URL เตม็ 
ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น 

 URL อ้างอิง Oracle CRM On Demand จะกรอกขอ้มลูฟิลด์นี้ คา่นี้คอื URL อา้งองิทีน่าวเิกตไปยงัสว่นขยายฝ ัง่ไคลเอนต์จากภายใน Oracle CRM On 
Demand หากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ของฟิลด์นี้และมกีารใชส้ว่นขยายฝ ัง่ไคลเอนต์ คณุจะตอ้งอปัเดตแทบ็เวบ็ทีก่าํหนดเอง เวบ็แอปเพลต็ทีก่าํหนดเอง แทบ็เวบ็ร่วม 
หรอืสว่นเพิม่เตมิของสว่นหวั HTML ทีก่าํหนดเอง ซึง่อา้งองิสว่นขยายฝ ัง่ไคลเอนต์นี้เพือ่ใช ้URL ทีส่รา้งขึน้ใหม่ คา่ของฟิลด์นี้จะเปลีย่นแปลงกต็่อเมือ่มกีารอปัเดตฟิลด์ชือ่ URL 

 URL เตม็ Oracle CRM On Demand จะกรอกขอ้มลูฟิลด์นี้ คา่นี้คอื URL เตม็ทีช่ ีไ้ปยงั URL ในแอปพลเิคชนั Oracle CRM On Demand 
หากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ของฟิลด์นี้และมกีารใชส้่วนขยายฝ ัง่ไคลเอนต ์คณุจะตอ้งอปัเดตแทบ็เวบ็ทีก่าํหนดเอง เวบ็แอปเพลต็ทีก่ําหนดเอง แทบ็เวบ็รว่ม หรอืสว่นเพิม่เตมิของสว่นหวั 
HTML ทีก่าํหนดเอง ซึง่อา้งองิสว่นขยายฝ ัง่ไคลเอนต์นี้เพือ่ใช ้URL ทีส่รา้งขึน้ใหม่ คา่ของฟิลด์นี้จะเปลีย่นแปลงกต็่อเมือ่มกีารอปัเดตฟิลด์ชือ่ URL 

7 คลกิ บนัทกึ  

หมายเหตุ: คณุสามารถอปัโหลดสว่นขยายฝ ัง่ไคลเอนต์ได ้แต่สว่นขยายนัน้จะไม่ทาํงาน จนกวา่คุณจะกาํหนดคา่ในแทบ็เวบ็ทีก่าํหนดเอง เวบ็แอปเพลต็ทีก่าํหนดเอง แทบ็เวบ็รว่ม 
หรอืสว่นเพิม่เตมิของสว่นหวั HTML ทีก่าํหนดเอง 

หลงัจากอปัโหลดสว่นขยายฝ ัง่ไคลเอนต์แลว้ Oracle CRM On Demand จะสรา้งฟิลด์ URL อา้งองิและฟิลด์ URL เตม็ 
คณุตอ้งใชค้า่เหลา่นี้เพือ่เชือ่มโยงสว่นขยายฝ ัง่ไคลเอนต์กบัแทบ็เวบ็ทีก่าํหนดเอง เวบ็แอปเพลต็ทีก่ําหนดเอง แทบ็เวบ็รว่ม หรอืสว่นเพิม่เตมิของสว่นหวั HTML ทีก่าํหนดเอง 
คณุตอ้งตัง้คา่ทีต่ัง้เหลา่นี้ในแบบเดยีวกบัทีค่ณุตัง้คา่สว่นขยายใดๆ ทีโ่ฮสต์บนเซริ์ฟเวอรข์องคณุ 

สาํหรบัการเพิม่สว่นเพิม่เตมิของสว่นหวั HTML ทีก่าํหนดเอง โปรดดูที ่การจดัการส่วนเพิม่เตมิของสว่นหวั HTML ทีก่าํหนดเอง (ในหน้า 200)  

การแก้ไขส่วนขยายฝัง่ไคลเอนต์ทีมี่อยู่แล้ว 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้ 

2 ในสว่นการปรบัแต่งแอปพลเิคชนั ใหค้ลกิทีก่ารปรบัแต่งแอปพลเิคชนั  

3 ในสว่นการตัง้คา่แอปพลเิคชนั คลกิ สว่นขยายฝ ัง่ไคลเอนต์  

4 ในเพจรายการสว่นขยายฝ ัง่ไคลเอนต์ ใหห้าสว่นขยายฝ ัง่ไคลเอนต์ทีค่ณุตอ้งการแกไ้ข  

5 ทาํอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้:  

 คลกิทีฟิ่ลด์ชือ่ ขัน้ตอนนี้จะเปิดเพจรายละเอยีดฝ ัง่ไคลเอนต์ทีค่ณุสามารถแกไ้ขสว่นขยายฝ ัง่ไคลเอนต์นัน้ 

 คลกิ แกไ้ข  

6 คลกิ บนัทกึ  

7 หากคุณไดแ้ทนทีไ่ฟลข์องสว่นขยายฝ ัง่ไคลเอนต์แลว้ ใหท้าํสิง่ต่อไปนี้:  

a ลอ็กเอาต์จาก Oracle CRM On Demand  

b ลา้งแคชของเบราเซอรข์องคุณ  
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c ลงชือ่เขา้ระบบอกีครัง้เพือ่ดาวน์โหลดสว่นขยายฝ ัง่ไคลเอนต์ใหม ่เพือ่ใหส้ว่นขยายฝ ัง่ไคลเอนต์ถูกดาวน์โหลดไปยงัเพจทีใ่ชส้ว่นขยายฝ ัง่ไคลเอนต์นัน้ หากคุณไมไ่ดล้งชือ่ออกจากระบบ 
Oracle CRM On Demand และลงชือ่เขา้ระบบอกีครัง้ สว่นขยายฝ ัง่ไคลเอนต์ใหมจ่ะถูกดาวน์โหลด 30 วนัหลงัจากทีคุ่ณไดด้าวน์โหลดครัง้แรก 

คาํแนะนําสาํหรบัการแก้ไขส่วนขยายฝัง่ไคลเอนต์ 
พจิารณาคาํแนะนําต่อไปนี้: 

 ทาํให้จาํนวนของส่วนขยายฝัง่ไคลเอนต์ในเพจน้อยท่ีสุด เพื่อลดผลกระทบในแง่ลบต่อประสิทธิภาพการทาํงาน 

 ทาํให้ขนาดของส่วนขยายฝัง่ไคลเอนต์เลก็ท่ีสุดท่ีจะเป็นไปได้ ตวัอย่างเชน่ หลกีเลีย่งการใชรู้ปภาพขนาดใหญ่ หรอืไฟล ์SWF 
ยิง่ไฟลท์ีคุ่ณดาวน์โหลดมาเป็นสว่นหนึง่ของสว่นขยายฝ ัง่ไคลเอนต์มขีนาดเลก็ลงเทา่ใด เพจนัน้จะโหลดไดเ้รว็มากยิง่ข ึน้เมือ่เทยีบกบัไฟลท์ีม่ขีนาดใหญ่กวา่ 

 ทาํให้ส่วนขยายฝัง่ไคลเอนต์มีจาํนวนไฟลน้์อยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ เพื่อช่วยลดผลกระทบในแง่ลบต่อประสิทธิภาพการทาํงาน 

 อนุญาตให้เบราเซอรข์องคณุสามารถแคชส่วนขยายฝัง่ไคลเอนต์ได้ หากคณุอนุญาตใหเ้บราเซอรข์องคณุสามารถแคชสว่นขยายฝ ัง่ไคลเอนต์ได ้กไ็มต่อ้งดาวน์โหลดเนื้อหาจากเซริฟ์เวอรข์อง 
Oracle CRM On Demand ทกุครัง้ทีผู่ใ้ชโ้หลดเพจนัน้ หากส่วนขยายฝ ัง่ไคลเอนต์มกีารเปลีย่นแปลง คณุจะตอ้งลา้งแคชเพือ่ให ้Oracle CRM On Demand 
โหลดเพจทีม่สีว่นขยายนัน้ โดยคา่ดฟีอลต์สว่นขยายฝ ัง่ลกูคา้จะถูกแคชไวเ้ป็นเวลา 30 วนั 

 ทาํให้ส่วนขยายฝัง่ไคลเอนต์และสินทรพัยมี์ขนาดเลก็ท่ีสุดเพื่อปรบัปรงุประสิทธิภาพแถบการดาํเนินการ ขณะกาํลงักาํหนดสว่นขยายฝ ัง่ไคลเอนต์ทีอ่ยู่ในแอปเพลต็บนแถบการดําเนินการ 
แถบการดําเนินการจะโหลดขึน้ทุกครัง้ทีม่กีารรเีฟรชเพจนัน้ 

 ทาํตามคาํแนะนําการบริการทางเวบ็ทัง้หมดขณะใช้ส่วนขยายฝัง่ไคลเอนต์เพื่อเรียกบริการทางเวบ็ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่Oracle Web Services On 
Demand Guide 

 
 

การจดัการส่วนเพ่ิมเติมของส่วนหวั HTML ท่ีกาํหนดเอง 
คณุสามารถเพิม่อลีเิมนต์ <script> ทีก่าํหนดเองในอลีเิมนต ์<head> HTML ของเพจของคณุ ตวัอย่างเชน่ ภายในอลีเิมนต์ <script> คณุสามารถเพิม่รหสั JavaScript 
ทีม่ฟีงักช์นัในการจดัทําปุ่มทีก่าํหนดเองในเพจของคณุ โคด้ทีก่าํหนดเองของคณุยงัสามารถอา้งองิไฟล ์JavaScript ทีอ่ปัโหลดผา่นสว่นขยายฝ ัง่ไคลเอนต์หรอืไฟล์ JavaScript ภายนอก 
เพือ่ใหฟ้งักช์นัในไฟลเ์หลา่นัน้สามารถใชไ้ดใ้นโคด้ทีก่าํหนดเองของคณุ สว่นเพิม่เตมิของสว่นหวั HTML ใชไ้ดก้บัทกุเพจใน Oracle CRM On Demand  

ในเพจแกไ้ขแทก็สว่นหวั HTML ทีก่าํหนดเอง ปุ่ม แสดงตวัอย่าง จะใหค้ณุตรวจสอบการเปลีย่นแปลงทีคุ่ณไดท้าํ 

คณุสามารถเลกิใชส้ว่นเพิม่เตมิของสว่นหวั HTML ทีก่าํหนดเองโดยการตัง้คา่พารามเิตอร์ disableCustomJS=Y ใน URL สาํหรบัเพจ 
หากคุณนาวเิกตออกจากเพจโดยการคลกิทีล่งิคอ์ื่น ระบบจะไม่คงพารามเิตอร์ URL ไว ้คณุตอ้งระบุพารามเิตอร ์URL ทกุครัง้ทีค่ณุตอ้งการใช ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเขยีนรหสั 
JavaScript ทีก่าํหนดเองและอนิเตอรเ์ฟซการสรา้งโปรแกรมแอปพลเิคชนัส่วนกลาง (API) ทีใ่ชไ้ด ้โปรดดูที ่Oracle CRM On Demand JavaScript API 
Developer’s Guide 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิการตามขัน้ตอนนี้ บทบาทของคุณตอ้งมสีทิธิอ์ปัโหลดสว่นขยายฝ ัง่ไคลเอนต์และจดัการแทก็สว่นหวั HTML ทีก่าํหนดเอง สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเพิม่สทิธิ ์
โปรดดูที ่เกีย่วกบัสทิธิใ์นบทบาท (ในหน้า 256) 

การเพิม่ส่วนเพิม่เติมของส่วนหวั HTML ทีก่าํหนดเอง 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้ 

2 ในสว่นการปรบัแต่งแอปพลเิคชนั ใหค้ลกิทีก่ารปรบัแต่งแอปพลเิคชนั  

3 ในสว่นการตัง้คา่แอปพลเิคชนั ใหค้ลกิ แทก็สว่นหวั HTML ทีก่าํหนดเอง 

4 ในเพจรายละเอยีดแทก็สว่นหวั HTML ทีก่าํหนดเอง ใหค้ลกิ แกไ้ข 
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5 ในกลอ่งขอ้ความสว่นเพิม่เตมิของสว่นหวั HTML ใหป้้อนอลีเิมนต์ <script> ทีคุ่ณตอ้งการ 

ฟิลด์นี้จํากดัจํานวนตวัอกัษรไวท้ี ่50,000 ตวั 

6 คลกิ แสดงตวัอย่าง เพือ่ตรวจสอบการเปลีย่นแปลงทีคุ่ณไดท้าํ  

7 คลกิ บนัทกึ  

ค◌ําแนะนําสาํหรบัการอ้างอิงส่วนขยายฝัง่ไคลเอนต์ 
พจิารณาคาํแนะนําต่อไปนี้: 

 ทาํให้จาํนวนของส่วนขยายฝัง่ไคลเอนต์ในเพจน้อยท่ีสุด เพื่อลดผลกระทบในแง่ลบต่อประสิทธิภาพการทาํงาน 

 ทาํให้ขนาดของส่วนขยายฝัง่ไคลเอนต์เลก็ท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ ยิง่ไฟลท์ีค่ณุดาวน์โหลดมาโดยเป็นสว่นหนึง่ของสว่นขยายฝ ัง่ไคลเอนต์มขีนาดเลก็ลงเทา่ใด 
เพจจะโหลดไดเ้รว็มากยิง่ข ึน้เท่านัน้ เมือ่เทยีบกบัไฟลท์ีม่ขีนาดใหญ่กวา่ 

 ทาํให้ส่วนขยายฝัง่ไคลเอนต์มีจาํนวนไฟลน้์อยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ เพื่อช่วยลดผลกระทบในแง่ลบต่อประสิทธิภาพการทาํงาน 

 อนุญาตให้เบราเซอรข์องคณุสามารถแคชส่วนขยายฝัง่ไคลเอนต์ได้ หากคณุอนุญาตใหเ้บราเซอรข์องคณุสามารถแคชสว่นขยายฝ ัง่ไคลเอนต์ได ้กไ็มต่อ้งดาวน์โหลดเนื้อหาจากเซริฟ์เวอรข์อง 
Oracle CRM On Demand ทกุครัง้ทีผู่ใ้ชโ้หลดเพจนัน้ หากส่วนขยายฝ ัง่ไคลเอนต์มกีารเปลีย่นแปลง คณุจะตอ้งลา้งแคชเพือ่ให ้Oracle CRM On Demand 
โหลดเพจทีม่สีว่นขยายนัน้ โดยคา่ดฟีอลต์สว่นขยายฝ ัง่ไคลเอนต์จะถูกแคชไวเ้ป็นเวลา 30 วนั 

ข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งจากหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 เกีย่วกบัการปิดใชง้านโคด้ทีก่าํหนดเองสาํหรบัผูใ้ช ้(ในหน้า 148) 
 

การจดัทาํและการจดัการโครงร่างแถบการดาํเนินการและส่วนหวัร่วม 
แถบการดําเนินการสามารถมสีว่นต่างๆ ไดห้ลายสว่น เชน่ ศนูยข์อ้ความ การคน้หา เครือ่งมอืการตดิต่อ การคน้หาคาํหลกัขัน้สงู และดูลา่สดุ 
คณุสามารถจดัทาํโครงรา่งทีก่าํหนดเองสาํหรบัแถบการดําเนนิการและสว่นหวัรว่ม ปรบัแต่งสว่นของสว่นหวัรว่ม และระบุโครงรา่งเหลา่นี้ใหก้บับทบาทเฉพาะใน Oracle CRM On Demand 
บทบาททีใ่ชธ้มีโมเดริน์เทา่นัน้ทีจ่ะเหน็การเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ทัง้ในแถบการดําเนินการและส่วนหวัร่วม อย่างไรกต็าม สาํหรบับทบาททีใ่ชธ้มีคลาสสกิ 
จะเหน็การเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ในโครงรา่งแถบการดําเนนิการเทา่นัน้    

การทาํให้ผูใ้ช้ไม่สามารถใช้แถบการดาํเนินการ 
โดยคา่ดฟีอลต ์แถบการดําเนินการจะปรากฏอยู่ทางดา้นซา้ยของเพจ Oracle CRM On Demand ทัง้หมด ผูใ้ชส้ามารถซอ่นหรอืแสดงแถบการดําเนนิการไดต้ามตอ้งการ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการแสดงหรอืซอ่นแถบการดําเนินการ 

หากคุณไมต่อ้งการใหบ้ทบาทผูใ้ชใ้ดใชแ้ถบการดําเนนิการ ใหส้รา้งโครงรา่งแถบการดําเนนิการทีว่า่งเปลา่ (หมายถงึ ไมแ่สดงสว่น หรอืไมม่สีว่นใหใ้ชง้านในโครงรา่งนัน้) 
และกําหนดโครงรา่งแกบ่ทบาทผูใ้ชน้ัน้ แถบการดําเนนิการกจ็ะถูกซอ่นจากผูใ้ชซ้ึง่มบีทบาทผูใ้ชน้ัน้อย่างถาวร 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารเพิม่โครงร่างแถบการดําเนนิการ  

การเพิม่โครงร่างแถบการดาํเนินการใหม่ 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้
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2 ในสว่นการปรบัแต่งแอปพลเิคชนั ใหค้ลกิทีก่ารปรบัแต่งแอปพลเิคชนั 

3 ในสว่นการตัง้คา่แอปพลเิคชนั ใหค้ลกิ โครงรา่งแถบการดําเนนิการและสว่นหวัรว่ม 

4 ในเพจโครงรา่งแถบการดําเนนิการและสว่นหวัรว่ม ใหค้ลกิ โครงรา่งใหม่  

5 ในฟิลด์ชือ่โครงรา่ง ใหป้้อนชือ่สาํหรบัโครงรา่งแถบการดําเนนิการใหม่  

6 ในฟิลด์คาํอธบิาย ใหป้้อนชือ่สาํหรบัโครงรา่งแถบการดําเนนิการใหม่ จากนัน้คลกิ ถดัไป  

7 เลอืกสว่นทีจ่ะแสดงในโครงรา่งแถบการดําเนินการโดยการยา้ยฟิลด์จากสว่นทีใ่ชไ้ดใ้นแถบการดําเนนิการไปยงัสว่นทีแ่สดงในแถบการดําเนนิการดว้ยลกูศรซา้ยและขวา 
ใชล้กูศรขึน้และลงเพือ่เปลีย่นแปลงลาํดบัของฟิลดท์ีเ่ลอืก 

8 เลอืกสว่นทีจ่ะแสดงในสว่นหวัร่วมโดยการยา้ยสว่นจากสว่นทีแ่สดงในแถบการดําเนินการไปยงัสว่นทีใ่ชไ้ดใ้นสว่นหวัรว่มดว้ยลกูศรซา้ยและขวา  

9 คลกิ เสรจ็สิน้  

10 (ไมจ่ําเป็น) คลกิปุ่ม แกไ้ข เพือ่แกไ้ขคา่ใดๆ ทีค่ณุป้อนในขัน้ตอนที ่5 ถงึ 9  

นอกจากนี้ คณุสามารถคดัลอกโครงรา่งแถบการดําเนนิการดฟีอลต์ทีม่อียู่ใน Oracle CRM On Demand และเปลีย่นคาํอธบิายและการตัง้คา่ตามความตอ้งการของคณุ  

การตดัลอกโครงร่างแถบการดาํเนินการ  

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการปรบัแต่งแอปพลเิคชนั ใหค้ลกิทีก่ารปรบัแต่งแอปพลเิคชนั 

3 ในสว่นการตัง้คา่แอปพลเิคชนั ใหค้ลกิ โครงรา่งแถบการดําเนนิการและสว่นหวัรว่ม 

4 คลกิทีล่งิค ์คดัลอก ทีอ่ยู่ทางดา้นซา้ยของโครงรา่งมาตรฐานของแถบการดําเนนิการและสว่นหวัรว่ม  

5 ในฟิลด์ชือ่โครงรา่ง ใหป้้อนชือ่สาํหรบัโครงรา่งแถบการดําเนนิการใหม่  

6 ในฟิลด์คาํอธบิาย ใหป้้อนชือ่สาํหรบัโครงรา่งแถบการดําเนนิการใหม่ จากนัน้คลกิ ถดัไป  

7 เลอืกสว่นทีจ่ะแสดงในโครงรา่งแถบการดําเนินการโดยการยา้ยฟิลด์จากสว่นทีใ่ชไ้ดใ้นแถบการดําเนนิการไปยงัสว่นทีแ่สดงในแถบการดําเนนิการดว้ยลกูศรซา้ยและขวา 
ใชล้กูศรขึน้และลงเพือ่เปลีย่นแปลงลาํดบัของฟิลดท์ีเ่ลอืก 

8 เลอืกสว่นทีจ่ะแสดงในสว่นหวัร่วมโดยการยา้ยสว่นจากสว่นทีแ่สดงในแถบการดําเนินการไปยงัสว่นทีใ่ชไ้ดใ้นสว่นหวัรว่มดว้ยลกูศรซา้ยและขวา  

9 คลกิ เสรจ็สิน้  

หมายเหตุ: ในการคดัลอกโครงรา่งแถบการดําเนนิการอืน่ ใหค้ลกิทีลู่กศรลงทีอ่ยู่ทางดา้นซา้ยของชือ่โครงร่างแถบการดําเนนิการเพือ่แสดงฟงักช์นัคดัลอก 

การแก้ไขส่วนหวัร่วม  

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการปรบัแต่งแอปพลเิคชนั ใหค้ลกิทีก่ารปรบัแต่งแอปพลเิคชนั 
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3 ในสว่นการตัง้คา่แอปพลเิคชนั ใหค้ลกิ โครงรา่งแถบการดําเนนิการและสว่นหวัรว่ม 

4 ในเพจโครงรา่งแถบการดําเนนิการและสว่นหวัรว่ม ใหค้ลกิทีลู่กศรลงทีอ่ยู่ถดัจากโครงรา่งทีต่อ้งการ  

5 จากเมนู ใหเ้ลอืก แกไ้ขสว่นหวัรว่ม  

เพจแกไ้ขไอคอนสว่นหวัร่วมจะแสดงรายการส่วนของสว่นหวัร่วมทีใ่ชไ้ดโ้ดยเรยีงจากน้อยไปหามาก ถา้คณุป้อนคา่ลําดบัเดยีวกนัใหก้บัสว่นหวัรว่มอย่างน้อยสองรายการ 
สว่นของสว่นหวัรว่มนัน้จะแสดงตามลาํดบัทีจ่ดัทาํไว ้ 

6 ทาํอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้:  

 คลกิ ใหม่ เพือ่ตัง้คา่สว่นของสว่นหวัร่วม  

 คลกิ แกไ้ข ทีอ่ยู่ถดัจากสว่นของสว่นหวัรว่มทีคุ่ณตอ้งการแกไ้ข  

7 คลกิทีไ่อคอนแว่นขยายเพือ่เปลีย่นไอคอนสาํหรบัสว่นของคณุ  

8 จากเมนูแอปเพลต็ ใหเ้ลอืกสว่นทีใ่ชไ้ด ้ 

9 (ไมจ่ําเป็น) ในฟิลด์คาํอธบิาย ใหป้้อนคาํอธบิาย  

10 ในฟิลด์ความกวา้งของแอปเพลต็ ใหป้้อนความกวา้งของสว่น  

ความกวา้งสงูสดุของสว่นของสว่นหวัร่วมคอื 700 พกิเซล  

11 ในฟิลด์ลาํดบั ใหป้้อนคา่ลาํดบัทีค่ณุตอ้งการใหส้ว่นของคณุแสดงในสว่นหวัรว่ม 

สว่นของสว่นหวัรว่มจะแสดงจากซา้ยไปขวาตามค่าลาํดบัจากน้อยไปหามาก  

12 คลกิ บนัทกึ  

หมายเหตุ: เวบ็แอปเพลต็รว่มทีแ่สดงในสว่นหวัรว่มจะรนัเสมอ ไมว่า่จะเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย รนัเสมอ ในเพจเวบ็แอปเพลต็ของฉันไวห้รอืไมก่ต็าม 
โปรดระวงัวา่บางเนื้อหาของเวบ็แอปเพลต็อาจสง่ผลกระทบต่อประสทิธภิาพการทํางาน เชน่ หากเวบ็แอปเพลต็ของคณุอา้งองิเวบ็ไซต์ภายนอก สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัชอ่งทาํเครือ่งหมาย รนัเสมอ 
โปรดดูที ่การจดัทาํเวบ็แอปเพลต็รว่ม (ในหน้า 195) 

 
 

การปรบัแต่งโฮมเพจของฉันสาํหรบับริษทั 
ขึน้อยู่กบัความตอ้งการของพนกังานบรษิทัของคุณ พวกเขาอาจตอ้งการดูขอ้มลูทีแ่ตกต่างกนัในเพจโฮมเพจของฉัน คณุสามารถปรบัแต่งโครงรา่งของโฮมเพจของฉันได ้
โดยการแทนทีข่อ้มลูดฟีอลต์ดว้ยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบับทบาทของพนักงานมากกวา่ เชน่ คณุตอ้งการตัง้คา่โฮมเพจของพนกังานฝา่ยบรกิารลูกคา้ใหแ้สดงคาํขอบรกิารใหม่ๆ  
แทนการแสดงสว่นลดีทีจ่ดัทาํลา่สดุ ซึง่เป็นสว่นมาตรฐานในเพจนัน้ 
และแสดงรายงานคาํขอบรกิารทีก่าํหนดเองแทนทีก่ารแสดงรายงานคุณภาพชอ่งทางโอกาสทางการขายของฝา่ยขายซึง่เป็นมาตรฐานในเพจนัน้ 

หลงัจากทีคุ่ณปรบัแต่งโฮมเพจของฉันดว้ยตนเอง คณุตอ้งระบุโครงรา่งโฮมเพจใหก้บับทบาทผูใ้ช ้ผูใ้ชท้ัง้หมดทีม่บีทบาทดงักลา่วจะเหน็โฮมเพจของฉันทีป่รบัแต่งเอง ซึง่คณุตัง้คา่ไว ้

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน เนื่องจากคณุตอ้งเลอืกบทบาททีใ่ชใ้นการปรบัแต่งเอง ใหต้ัง้คา่บทบาทของคณุทัง้หมดกอ่นจะเริม่ข ัน้ตอนนี้ ในการดําเนนิการขัน้ตอนนี้ 
บทบาทของคณุจะตอ้งมสีทิธิป์รบัแต่งแอปพลเิคชนัและสทิธิก์ารปรบัแต่งแอปพลเิคชนั - จดัการการปรบัแต่งโฮมเพจ 

ในการปรบัแต่งโฮมเพจของฉันสาํหรบับริษทัของคณุ 

1 ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ 
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2 ในสว่นการปรบัแต่งแอปพลเิคชนั ใหค้ลกิลงิคก์ารปรบัแต่งแอปพลเิคชนั 

3 ในสว่นการตัง้คา่แอปพลเิคชนั ใหค้ลกิลงิคโ์ครงรา่งโฮมเพจของฉัน 

4 ในรายการโครงรา่งโฮมเพจ ใหท้าํอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 คลกิปุ่ม โครงรา่งใหม่ เพือ่จดัทาํโครงรา่งใหม ่

 คลกิ แกไ้ขหรอืคดัลอก เพือ่แกไ้ขโครงรา่งทีก่ําหนดเองทีม่อียู่ 

วซิารด์โครงรา่งโฮมเพจจะปรากฏขึน้เพือ่แนะนําคุณตลอดกระบวนการ 

5 ขัน้ตอนที ่1 ชือ่โครงรา่ง ใหป้้อนชือ่โครงรา่ง และคาํอธบิายหากจําเป็น 

6 ขัน้ตอนที ่2 โครงรา่งโฮมเพจ: 

 ยา้ยสว่นต่างๆ จากรายการส่วนทัง้หมด ไปยงัรายการสว่นทีใ่ชไ้ด ้

รายการสว่นทีใ่ชไ้ด้ จะรวมสว่นทีส่ามารถเพิม่ใหก้บัโฮมเพจได ้ซึง่รวมถงึรายงานทีก่าํหนดเองใดๆ ทีค่ณุใชง้านในการสรปุขอ้มลูโฮมเพจ 
หากคุณไมต่อ้งการใหผู้ใ้ชเ้พิม่สว่นลงในโฮมเพจ ใหป้ลอ่ยสว่นนัน้ไวใ้นรายการสว่นทัง้หมด 

 ยา้ยสว่นจากรายการดา้นซา้ยไปยงัรายการดา้นขวา และจดัเรยีงขอ้มลูใหมใ่หแ้กร่ายการทัง้สองรายการตามตอ้งการ  

ทิง้สว่นทีม่คีวามกวา้งเป็นสองเทา่ไวใ้นรายการดา้นซา้ย สว่นเหลา่นัน้จะขยายเตม็โฮมเพจโดยอตัโนมตัเิมือ่ปรากฏขึน้ 

7 คลกิ เสรจ็สิน้ 

หมายเหตุ: หลงัจากทีค่ณุเพิม่โฮมเพจทีก่าํหนดเองลงในแอปพลเิคชนัแลว้ คณุตอ้งกาํหนดบทบาทผูใ้ชใ้หเ้ขา้ใชง้านโฮมเพจนัน้ได ้ผูใ้ชจ้งึจะมองเหน็โฮมเพจนัน้ได้ สาํหรบัคาํแนะนํา โปรดดูที ่
การเพิม่บทบาท (ในหน้า 258) 

 
 

การใช้งานรายงานท่ีกาํหนดเองใช้งานในโฮมเพจของฉัน 
คณุสามารถใชค้ณุสมบตั ิรายงานทีก่าํหนดเองของโฮมเพจของฉัน เพือ่เพิม่รายงานหลายฉบบั ซึง่รวมทัง้รายงานทีส่รา้งไวล้ว่งหน้าและรายงานทีก่าํหนดเอง ลงในโฮมเพจของฉันได ้
รายงานทีก่าํหนดเองเหลา่นี้จะแสดงในรายการสว่นทัง้หมดในขัน้ตอนที ่2 ในวซิารด์โครงรา่งโฮมเพจ และคณุสามารถยา้ยรายงานเหลา่นี้ไปยงัรายการสว่นทีใ่ชไ้ด ้
หรอืไปยงัหนึง่ในรายการสว่นทีแ่สดงตามคา่ดฟีอลต์ในโฮมเพจของฉัน สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการปรบัแต่งโฮมเพจของฉัน โปรดดูที ่การปรบัแต่งโฮมเพจของฉันสาํหรบับรษิทั (ในหน้า 203) 

หมายเหตุ: สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัสถานทีท่ีส่ามารถดาํเนนิการรายงานและแผงควบคุมใน Oracle CRM On Demand ใหดู้ที ่เกีย่วกบัการดําเนินการรายงานและแผงควบคุมใน 
Oracle CRM On Demand (โปรดดูที ่"เกีย่วกบัการกาํหนดรายงานและแผงควบคมุใน Oracle CRM On Demand" ในหน้า 118) 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน: 

รายงานทีค่ณุตอ้งการใชง้านในโฮมเพจของฉันตอ้งไดร้บัการจดัเกบ็ไวภ้ายใตโ้ฟลเดอรท์ีใ่ชร้ว่มกนั ในโฟลเดอรท์ีค่ณุมสีทิธิเ์ขา้ใช ้

 บทบาทของคณุตอ้งมสีทิธิ ์ปรบัแต่งแอปพลเิคชนั และสทิธิ ์ปรบัแต่งแอปพลเิคชนั - จดัการการปรบัแต่งโฮมเพจ 

 ในการเลอืกรายงานจากโฟลเดอรใ์ชร้ว่มกนัในบรษิทัทีย่า้ย บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิเ์ขา้ใชโ้ฟลเดอรใ์ชร้ว่มกนัในบรษิทัทีย่า้ย 

 หากมกีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ใชง้านการสนับสนุนการแปลภาษาสาํหรบัเวบ็แอปเพลต็ ในโปรไฟลบ์รษิทั คณุจะสามารถจดัทาํรายงานทีก่าํหนดเองไดก้ต็่อเมือ่ภาษาทีเ่ลอืกไวใ้นฟิลด์ 
ภาษาในการแปล เป็นภาษาดฟีอลต์สาํหรบับรษิทั 
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ในการจดัทาํรายงานทีก่าํหนดเองของโฮมเพจของฉัน 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการปรบัแต่งแอปพลเิคชนั ใหค้ลกิลงิคก์ารปรบัแต่งแอปพลเิคชนั 

3 ในสว่นการตัง้คา่แอปพลเิคชนั คลกิทีล่งิคร์ายงานทีก่าํหนดเองของโฮมเพจของฉัน 

4 ในรายการรายงานทีก่าํหนดเองของโฮมเพจของฉนั คลกิรายงานโฮมเพจใหม่ 

5 ในเพจรายละเอยีดรายงานทีก่าํหนดเองของโฮมเพจ ใหป้้อนขอ้มลูในฟิลด์ต่อไปนี้ใหค้รบถว้น 

ฟิลด ์ ความเห็น 

ชือ่ ป้อนชือ่ของรายงานทีก่าํหนดเอง 

ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล ชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้สามารถใชไ้ดก้ต็่อเมือ่มกีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย 
ใชง้านการสนบัสนุนการแปลภาษาสาํหรบัเวบ็แอปเพลต็ ในโปรไฟลบ์รษิทัเทา่นัน้ 
เมือ่คณุจดัทาํรายงานทีก่าํหนดเอง ระบบจะเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล 
และมสีถานะอ่านอย่างเดยีว นอกจากนี้ ชอ่งทาํเครือ่งหมาย ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล 
จะมสีถานะอา่นอย่างเดยีว 
หากคุณเลอืกภาษาอืน่ทีไ่มใ่ชภ่าษาดฟีอลต์ของบรษิทัในฟิลด์การแปลทีอ่ยู่ในรายการของรายงา

นทีก่ําหนดเอง กอ่นทีคุ่ณจะอปัเดตรายงานทีก่าํหนดเองทีม่อียู่ 

หากคุณเปลีย่นชือ่ของรายงานทีก่าํหนดเองทีอ่ยู่ในภาษาดฟีอลต์ของบรษิทั 
ใหใ้ชช้อ่งทาํเครือ่งหมาย ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล ดงัต่อไปนี้: 

 หากคุณตอ้งการแทนทีค่าํแปลของชือ่ดว้ยชือ่ทีอ่ปัเดต ใหเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย 
ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล 

 หากคุณตอ้งการใหค้าํแปลของชือ่คงเดมิไมเ่ปลีย่นแปลง 
ไมต่อ้งเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการแปลชือ่รายงานทีก่าํหนดเอง โปรดดูที ่
การแปลชือ่เวบ็แอปเพลต็และรายงานทีก่าํหนดเอง (ในหน้า 160) 

ความสงู  เลอืกเดีย่วหรอืคู ่หากคุณตัง้คา่ความสงูเป็นคู ่รายงานจะมคีวามสงูเป็นสองเทา่ของสว่นอืน่ๆ 
ในโฮมเพจ 

ความกวา้ง  เลอืกเดีย่วหรอืคู ่หากคุณตอ้งการใหร้ายงานยดืขยายทัง้โฮมเพจจากซา้ยไปขวา 
ใหต้ัง้คา่ความกวา้งเป็นสองเทา่  

หมายเหตุ: รายงานทีม่คีา่แอททรบิวิ HTML RowSpan มากกวา่ 2 
อาจขยายเกนิขนาดทีร่ะบุในบางครัง้ 

รนัรายงานทนัท ี หากคุณเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ รายงานจะรนัโดยอตัโนมตั ิ
และผูใ้ชจ้ะไมต่อ้งคลกิลงิคเ์พือ่อปัเดตรายงาน 

แคตตาลอ็ก เลอืกแคตตาลอ็กสาํหรบัรายงานทีคุ่ณตอ้งการกาํหนด  

1 คลกิไอคอนคน้หา (แวน่ขยาย) จากนัน้นาวเิกตไปยงัรายงานทีค่ณุตอ้งการในโฟลเดอรท์ีใ่ชร้่วมกนั  

ระบบจะป็อปปเูลทขอ้มลูในฟิลด์ พาธรายงาน โดยอตัโนมตัหิลงัจากทีค่ณุเลอืกรายงาน 

2 ในฟิลด์คาํอธบิาย ใหใ้สค่าํอธบิายสาํหรบัรายงานโฮมเพจแบบกาํหนดเอง  
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3 คลกิ บนัทกึ 
 

การเปล่ียนช่ือประเภทเรคคอรด์ 
คณุอาจตอ้งการเปลีย่นชือ่ประเภทเรคคอรด์เพือ่ใชค้าํศพัท์ทีผู่ใ้ชคุ้น้เคย ประเภทเรคคอรด์คา่ดฟีอลต์ทีต่ ัง้ชือ่ไวส้าํหรบับางประเภทเรคคอรด์ในแอปพลเิคชนัอาจไมต่รงกบัทีใ่ชใ้นบรษิทัของคณุ 
ในกรณนีี้คุณสามารถเปลีย่นชือ่ใหต้รงกบัขอ้กาํหนดเฉพาะของคณุ  

เมือ่คณุเปลีย่นชือ่ประเภทเรคคอรด์ ชือ่ใหมจ่ะปรากฏในทีต่่างๆ ในแอปพลเิคชนั เชน่:  

  แทบ็และปุ่ม   

  รายการดรอปดาวน์   

  รายการฟิลเตอรท์ีก่าํหนดล่วงหน้า เชน่ รายการบรษิทัทัง้หมดในโฮมเพจบรษิทั   

  แถบชือ่ในเพจ เชน่ เพจรายละเอยีดและรายการเรคคอรด์   

  สว่นจดัทาํ ในแถบการดําเนนิการ   

  ชือ่สว่นของเพจ   

  การแจง้การระบุเรคคอรด์ทางอเีมล์   

  ชือ่สว่นในเพจทีก่าํหนดเอง   

เชน่ คณุสามารถเปลีย่นชือ่ทีแ่สดงของบรษิทัได ้แทบ็บรษิทัจะเปลีย่นเป็นบรษิทัและชือ่สว่นอืน่ๆ จะเปลีย่นแปลงตามลาํดบั 

อย่างไรกต็าม เป็นไปไดว้า่ชือ่ใหมอ่าจจะไมแ่สดงขึน้ในหลายที ่หากคุณเปลีย่นชือ่ ใหแ้จง้ผูใ้ชว้า่ชือ่ใหมจ่ะไมป่รากฏใน:   

 ชือ่รายการทีฟิ่ลเตอรท์ีก่ําหนดเอง  

 ชือ่ฟิลด์ทีก่ําหนดเอง  

 รายงานและการวเิคราะห ์ 

 Oracle Outlook Email Integration On Demand  

 เพจวธิใีช ้ 

หมายเหตุ ชือ่ทีแ่สดงทัง้หมดมคีวามยาวสงูสดุคอื 50 ตวัอกัษร 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการทาํขัน้ตอนนี้ บทบาทของคณุตอ้งมสีทิธิป์รบัแต่งแอปพลเิคชนั 

ในการเปลีย่นชือ่ประเภทเรคคอรด์ 

1 ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ 

2 ในสว่นการปรบัแต่งแอปพลเิคชนั ใหค้ลกิลงิคก์ารปรบัแต่งแอปพลเิคชนั  

3 ในสว่นการตัง้คา่แอปพลเิคชนั ใหค้ลกิลงิค์ ปรบัแต่งประเภทเรคคอรด์ 

4 ในเพจปรบัแต่งประเภทเรคคอรด์ ใหพ้มิพช์ือ่ใหม่ในแถวทีเ่หมาะสม คณุตอ้งกาํหนดตวัแปรสามตวัสาํหรบัแอปพลเิคชนัเพือ่ใชใ้นพืน้ทีอ่นิเทอรเ์ฟซทีเ่หมาะสม ดงันี้: ชือ่ทีแ่สดง/เอกพจน์ 
ชือ่ทีแ่สดง/พหพูจน์ และชือ่ทีแ่สดง/แบบย่อ 
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หมายเหตุ: ชือ่ทีแ่สดง/แบบย่อจะปรากฏในแทบ็ ดงันัน้จงึควรมคีวามยาวไมเ่กนิ 15 อกัขระ 
คณุไมส่ามารถเปลีย่นชือ่ออบเจกต์เป็นชือ่ของออบเจกต์ใดกต็ามทีม่อียู่แลว้ในเพจปรบัแต่งประเภทเรคคอรด์ คณุไมส่ามารถเปลีย่นชือ่ออบเจกต์ เชน่ งานหรอืการนดัหมาย 
เนื่องจากออบเจกต์ไมไ่ดแ้สดงอยู่ในเพจปรบัแต่งประเภทเรคคอรด์ 

5 (ไมจ่ําเป็น) ในการระบุวา่ชือ่ทีถู่กอปัเดตจําเป็นตอ้งแปลเป็นภาษาอืน่ทีใ่ชง้านในบรษิทัของคณุหรอืไม ่ใหเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล 

หมายเหตุ: หากคุณตอ้งการใหช้ือ่ทีอ่ปัเดตนี้ปรากฏในภาษาทีใ่ชง้านอืน่ๆ ใหเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล ในภาษาอืน่ๆ 
(หรอืเมือ่คณุเลอืกภาษาอืน่จากรายการดรอปดาวน์ภาษาในการแปลในเพจนี้) ชือ่ทีอ่ปัเดตจะปรากฏเป็นขอ้ความสน้ํีาเงนิในวงเลบ็จนกวา่คณุจะป้อนเวอรช์นัทีแ่ปลแลว้ดว้ยตนเอง 
ซึง่จะช่วยตรวจสอบคาํทีจ่ําเป็นตอ้งแปล หากคุณไมเ่ลอืกทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล ชือ่ทีแ่สดงซึง่แปลแลว้กอ่นหน้านี้จะยงัคงอยู่และจะไมเ่ปลีย่นแปลงตามการเปลีย่นแปลงทีค่ณุทาํทีน่ี่ 

6 ในการป้อนชือ่ใหม่ทีแ่ปลแลว้ดว้ยตนเอง: 

a จากรายการดรอปดาวน์ภาษาในการแปล เลอืกภาษาทีคุ่ณตอ้งการแปล 

b ป้อนคาํแปลทีเ่ทยีบเทา่กนัในฟิลด์ชือ่ทีแ่สดง และคลกิ บนัทกึ 

c คลกิลงิคเ์พือ่กลบัไปยงัเพจทีค่ณุอปัเดตลา่สดุ และเลอืกภาษาอกีครัง้ หากตอ้งการ 

ชือ่ทีแ่ปลจะปรากฏเป็นขอ้ความสดีําในคอลมัน์ชือ่ทีแ่สดง 

 
 

การใช้งานภาพในเพจรายละเอียด 
คณุสามารถเพิม่ภาพในเพจรายละเอยีดของประเภทเรคคอรด์ได ้ตวัอย่างเชน่ คณุอาจตอ้งการเพิม่รปูถ่ายในเพจรายละเอยีดของผูต้ดิตอ่ โลโกบ้รษิทัในเพจรายละเอยีดบรษิทั 
หรอืรปูภาพผลติภณัฑใ์นเพจรายละเอยีดผลติภณัฑ ์คณุสามารถใชง้านภาพบนเพจรายละเอยีดไดเ้ฉพาะในประเภทเรคคอรด์ต่อไปนี้:  

 บรษิทั 

 ผูต้ดิต่อ 

 ผลติภณัฑ์ 

การใช้งานภาพบนเพจรายละเอียด  

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการปรบัแต่งแอปพลเิคชนั ใหค้ลกิลงิคก์ารปรบัแต่งแอปพลเิคชนั 

3 ในสว่นการตัง้คา่แอปพลเิคชนั ใหค้ลกิลงิค์ ปรบัแต่งประเภทเรคคอรด์ 

4 ทาํเครือ่งหมายทีช่อ่ง แสดงภาพ สาํหรบัประเภทเรคคอรด์บรษิทั ผูต้ดิต่อ หรอืผลติภณัฑ ์ 

5 คลกิ บนัทกึ  
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การอปัโหลดและการจดัการชุดไอคอนท่ีกาํหนดเอง 
คณุสามารถอปัโหลดและจดัการชดุไอคอนทีก่าํหนดเองใหเ้ชือ่มโยงกบัประเภทเรคคอรด์ได ้ชดุไอคอนทีก่าํหนดเองแต่ละชดุจะประกอบดว้ยไอคอนสามชนดิ ไดแ้ก ่ไอคอนสาํหรบัแทบ็ประเภทเรคคอร์ด 
สาํหรบัแถบการดําเนนิการ และสาํหรบัพืน้ทีข่อ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งของ Oracle CRM On Demand   

ชดุไอคอนทีก่าํหนดเองจะชว่ยปรบัปรุงลกัษณะและหน้าตาของ Oracle CRM On Demand โดยจะชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถดูไอคอนทีม่คีวามเกีย่วขอ้งไดม้ากขึน้สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 
นอกจากนี้ คณุยงัสามารถแกไ้ขชดุไอคอนทีก่าํหนดเองทีม่อียู ่และปรบัเปลีย่นชดุไอคอนดงักลา่วตามความตอ้งการของคุณได ้ 

หมายเหตุ: จํานวนชดุไอคอนทีก่าํหนดเองสงูสดุทีค่ณุสามารถจดัทาํไดค้อื 100 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิการตามขัน้ตอนนี้ บทบาทของคุณตอ้งมสีทิธิจ์ดัการไอคอนทีก่าํหนดเอง คณุสามารถเชือ่มโยงชดุไอคอนทีก่าํหนดเองกบัประเภทเรคคอรด์เมือ่ใชธ้มีโมเดริน์เทา่นัน้ 

ในการจดัทาํและเผยแพร่ชุดไอคอนใหม่ 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้ 

2 ในสว่นการปรบัแต่งแอปพลเิคชนั ใหค้ลกิลงิคก์ารปรบัแต่งแอปพลเิคชนั  

3 ในสว่นการตัง้คา่แอปพลเิคชนั ใหค้ลกิทีล่งิคก์ารจดัการไอคอน  

4 ในเพจการจดัการไอคอน ใหค้ลกิทีล่งิคไ์อคอนออบเจกต์  

5 ในเพจชดุไอคอน คลกิ เพิม่ เพือ่จดัทาํชดุไอคอนใหม ่ 

6 ในเพจแกไ้ขชดุไอคอน ป้อนชือ่ชดุไอคอนใหมใ่นฟิลด์ชือ่ชดุไอคอน และคลกิ บนัทกึ 

จํานวนตวัอกัษรสงูสดุทีค่ณุสามารถใชใ้นฟิลด์ชือ่ชุดไอคอนคอื 50    

7 ในแทบ็ไอคอน คลกิ ใหม ่ 

8 ในเพจแกไ้ขไอคอน เลอืกรายการใดรายการหนึง่ต่อไปนี้จากรายการสาํหรบัเลอืกของประเภทไอคอนเพือ่คน้หาภาพทีค่ณุตอ้งการใชใ้นชดุไอคอนของคณุ: 

 ไอคอนหลกั ไอคอนทีก่าํหนดเองทีใ่ชใ้นแทบ็ประเภทเรคคอรด์ ขอแนะนําใหภ้าพทีเ่ลอืกสาํหรบัไอคอนนี้มขีนาดกวา้ง 50 พกิเซลและสงู 50 พกิเซล 

 ไอคอนขนาดเลก็ ไอคอนทีก่าํหนดเองทีใ่ชใ้นแถบการดําเนนิการ ขอแนะน◌ําใหภ้าพทีเ่ลอืกสาํหรบัไอคอนนี้มขีนาดกวา้ง 25 พกิเซลและสงู 25 พกิเซล 

 ไอคอนข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง ไอคอนทีก่าํหนดเองทีใ่ชใ้นพืน้ทีข่อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง ขอแนะนําใหภ้าพทีเ่ลอืกสาํหรบัไอคอนนี้มขีนาดกวา้ง 45 พกิเซลและสงู 45 พกิเซล 
หากคุณตอ้งการใหภ้าพนี้เขา้กบัชดุรปูแบบสทีีใ่ชใ้น Oracle CRM On Demand ภาพนี้จะตอ้งมพีื้นหลงัโปรง่ใส 

หมายเหตุ: คณุสามารถอปัโหลดภาพทีม่นีามสกุลต่อไปนี้: JPEG, JPG, PNG หรอื GIF โดยขดีจํากดัขนาดไฟลค์อื 100 กโิลไบต์ 

9 คลกิ เบราส ์เพือ่คน้หาภาพทีค่ณุตอ้งการ จากนัน้ คลกิทีไ่อคอน บนัทกึและสรา้ง 

10 ทาํซํ้าขัน้ตอน 8-9 สาํหรบัประเภทไอคอนแต่ละประเภทในชดุไอคอนทีก่าํหนดเอง  

11 คลกิ เผยแพร ่ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการเชือ่มโยงชดุไอคอนทีก่าํหนดเองของคณุกบัประเภทเรคคอรด์ โปรดดูที ่การเปลีย่นแปลงไอคอนของประเภทเรคคอรด์ (ในหน้า 211)  
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การอปัโหลดและการจดัการไอคอนส่วนหวัร่วมท่ีกาํหนดเอง 
คณุสามารถอปัโหลดไอคอนทีก่าํหนดเองเพือ่เชือ่มโยงกบัโครงรา่งส่วนหวัร่วมได ้การดําเนนิการเช่นนี้จะทาํใหคุ้ณสามารถใชไ้อคอนทีม่คีวามหมายสําหรบัรายการต่างๆ ในโครงรา่งสว่นหวัรว่มของคุณได ้ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิการขัน้ตอนนี้ บทบาทของคณุตอ้งมสีทิธิจ์ดัการไอคอนทีก่าํหนดเอง 

ในการจดัทาํชุดไอคอนใหมที่ก่าํหนดเอง 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้ 

2 ในสว่นการปรบัแต่งแอปพลเิคชนั ใหค้ลกิลงิคก์ารปรบัแต่งแอปพลเิคชนั  

3 ในสว่นการตัง้คา่แอปพลเิคชนั ใหค้ลกิทีล่งิคก์ารจดัการไอคอน  

4 บนเพจการจดัการไอคอน ใหค้ลกิลงิค์ ไอคอนสว่นหวัรว่ม  

5 ในเพจไอคอนสว่นหวัรว่ม ใหค้ลกิ เพิม่ เพือ่จดัทาํไอคอนใหมท่ีก่าํหนดเอง  

6 ในเพจแกไ้ขไอคอนสว่นหวัร่วม ใหค้ลกิ เบราส ์เพือ่ระบุตําแหน่งของภาพทีค่ณุตอ้งการใช ้ 

หมายเหตุ: คณุสามารถอปัโหลดภาพทีม่นีามสกุลต่อไปนี้: JPEG, JPG, PNG หรอื GIF ขดีจํากดัขนาดของไฟลค์อื 100 KB 
จํานวนภาพสงูสดุทีค่ณุสามารถอปัโหลดไดค้อื 50 หากคุณตอ้งการใหภ้าพนี้เหมาะสมพอดกีบัโครงสทีีใ่ชใ้น Oracle CRM On Demand ภาพนี้จะตอ้งเป็นสขีาว 
และตอ้งมคีวามสงู 45 พกิเซลและกวา้ง 45 พกิเซลโดยประมาณ และมพีืน้หลงัโปรง่ใส 

7 คลกิบนัทกึและไอคอนส่วนหวัร่วมใหม ่

8 ทาํซํ้าขัน้ตอนที ่6-7 สาํหรบัไอคอนทีก่าํหนดเองแต่ละรายการทีค่ณุตอ้งการอปัโหลดไปยงัชดุไอคอนสว่นหวัร่วม  

9 (เลอืกได)้ หากตอ้งการลบไอคอนทีก่าํหนดเอง ใหด้ําเนนิการดงัต่อไปนี้:  

a คลกิลูกศรลงทีด่า้นขา้งไอคอนทีก่าํหนดเองทีต่อ้งการ  

b จากเมนู ใหเ้ลอืก ลบ  

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัโครงร่างสว่นหวัรว่ม โปรดดทูี ่การจดัทาํและการจดัการโครงรา่งแถบการดําเนินการและสว่นหวัร่วม (ในหน้า 201)  

 (โปรดดูที ่"การเปลีย่นแปลงไอคอนของประเภทเรคคอรด์" ในหน้า 211) 
 

การเพ่ิมประเภทเรคคอรด์ 
คณุสามารถเพิม่ประเภทเรคคอรด์ทีก่าํหนดเองสาํหรบับรษิทัของคณุ ตวัอย่างเชน่ คณุอาจตอ้งการแสดงแทบ็ใบสัง่ สาํหรบัพนกังานของคณุใชง้าน ในการเพิม่ประเภทเรคคอรด์ใหม่ 
คณุตอ้งเปลีย่นชือ่และตัง้คา่ประเภทใดประเภทหนึ่งในประเภทเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเองใน Oracle CRM On Demand 

สทิธิท์ ีอ่นุญาตใหบ้รษิทัของคุณใชป้ระเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01 ถงึออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 10 และใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ใชป้ระเภทเรคคอรด์เหลา่นัน้ได้ 
คอืสทิธิท์ ีเ่ปิดใชง้านตามค่าดฟีอลต์สาํหรบับทบาทผูดู้แลระบบใน Oracle CRM On Demand อย่างไรกต็าม 
หากบรษิทัของคุณจําเป็นตอ้งใชป้ระเภทเรคคอรด์ออบเจกตท์ีก่าํหนดเองมากกวา่ 10 ประเภท คุณตอ้งตดิต่อ Oracle CRM On Demand Customer Care 
เพือ่ขอใหบ้รษิทัของคณุสามารถใชป้ระเภทเรคคอรด์ออบเจกตท์ีก่าํหนดเองเพิม่เตมิได ้

โดยทัว่ไป ประเภทเรคคอรด์ใหมท่าํงานในลกัษณะเดยีวกบัประเภทเรคคอรด์ทีร่ะบุใหต้ามคา่ดฟีอลต์ ซึง่ประเภทเรคคอรด์แต่ละประเภทจะมชีดุฟิลด์หนึง่ชดุ ไดแ้ก ่ฟิลด์ชือ่ 
ทีส่ามารถใชส้าํหรบัการฟิลเตอรแ์ละการเรยีงลาํดบัรายการ 
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หมายเหตุ: สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01, 02 และ 03 แต่ละประเภทจะมแีปดฟิลด์ทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัการฟิลเตอรแ์ละเรยีงลาํดบัรายการเรคคอรด์ของประเภทเรคคอรด์ดงักลา่ว 
สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเองอืน่ๆ ทัง้หมด จะสามารถใชไ้ดเ้ฉพาะฟิลด์ชือ่สาํหรบัการฟิลเตอรแ์ละเรยีงลาํดบัรายการเรคคอรด์ของประเภทเรคคอรด์ดงักลา่วเทา่นัน้ 

คณุสามารถตัง้คา่ฟิลด์ทีก่าํหนดเอง โครงรา่งเพจ โครงรา่งการคน้หา และอืน่ๆ สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ใหมไ่ด ้อย่างไรกต็าม คณุจะไมส่ามารถใชป้ระเภทเรคคอรด์ใหมใ่นพืน้ทีต่่อไปนี้: 

 โปรแกรมจดัการการระบุ 

 การประมาณการ 

 คา่ดฟีอลต์การระบุกลุ่ม (ไมส่ามารถใชร้่วมกนัสาํหรบักลุ่มได)้ 

นอกจากนี้ ประเภทเรคคอรด์ใหมย่งัมขีอ้จํากดัดงันี้: 

 ประเภทเรคคอรด์ใหมต่อ้งไมม่กีลุม่ทีอ่ยู่ทีร่ะบุประเทศ 

 ตามคา่ดฟีอลต์ ตอ้งมเีฉพาะฟิลดช์ือ่ในประเภทเรคคอรด์ใหม่ 

 ไมม่กีารตรวจสอบการซํ้ากนัในประเภทเรคคอรด์ใหม่ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการใชบ้รกิารทางเวบ็กบัประเภทเรคคอรด์ใหม่ โปรดดูที ่การดาวน์โหลดไฟล์ WSDL และไฟล ์Schema (ในหน้า 668) 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนินการตามขัน้ตอนนี้ บทบาทของคุณตอ้งมทีัง้สทิธิป์รบัแต่งแอปพลเิคชนัและสทิธิป์รบัแต่งแอปพลเิคชนัทีเ่หมาะสมสาํหรบัออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 
ซึง่คุณใชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์ใหมข่องคุณ มสีทิธิเ์ฉพาะสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่ําหนดเอง 01, 02 และ 03 เชน่ สทิธิ ์ปรบัแต่งแอปพลเิคชนั - จดัการออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 
01 สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเองอืน่ๆ สทิธิแ์ต่ละอย่างจะนําไปใชก้บักลุม่ออกเจกต์ทีก่าํหนดเอง เชน่ สทิธิป์รบัแต่งแอปพลเิคชนั - จดัการออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 04 ถงึ 10 

ในการเพิม่ประเภทเรคคอรด์ 

1 ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ 

2 ในสว่นการปรบัแต่งแอปพลเิคชนั ใหค้ลกิลงิคก์ารปรบัแต่งแอปพลเิคชนั 

3 ในสว่นการตัง้คา่แอปพลเิคชนั ใหค้ลกิลงิค์ ปรบัแต่งประเภทเรคคอรด์ 

4 ในแถวสาํหรบัออบเจกต์ทีก่าํหนดเองทีค่ณุใช ้ใหป้้อนขอ้มลู เชน่ ป้อน ใบสัง่  

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การเปลีย่นชือ่ประเภทเรคคอรด์ (ในหน้า 206) หลงัจากเปลีย่นชือ่ประเภทเรคคอรด์ 
เรคคอรด์จะปรากฎเป็นชือ่ใหมใ่นสว่นการตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ในเพจปรบัแตง่แอปพลเิคชนั แทนทีล่งิคส์าํหรบัประเภทออบเจกต์ทีก่ําหนดเอง 

5 คลกิ บนัทกึ 

6 ในสว่นการตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ ในเพจการปรบัแต่งแอปพลเิคชนั ใหค้ลกิลงิคป์ระเภทเรคคอรด์ใหม ่

7 ในสว่นการจดัการฟิลด์ ใหค้ลกิลงิค์การตัง้คา่ฟิลด์ 

8 ในเพจการตัง้คา่ฟิลด์ คณุสามารถดําเนินการดงันี้: 

 (แนะนํา) คลกิ จดัการป้ายฟิลด ์และเปลีย่นชือ่ฟิลด์ใหต้รงกบัความตอ้งการของคณุ  

ขอแนะนําใหคุ้ณเปลีย่นชือ่ฟิลด์ ชือ่ ในแอปพลเิคชนันี้ แต่ละประเภทเรคคอรด์มฟิีลด์ทีเ่รยีกวา่ฟิลด์ชือ่ ซึง่จะอยู่หน้าประเภทเรคคอรด์ (ชือ่บรษิทั ชือ่โอกาสทางการขาย 
เป็นตน้) ดงันัน้หากคุณกาํลงัเพิม่ประเภทเรคคอร์ดทีช่ ือ่ ใบสัง่ คณุอาจเปลีย่นแปลงป้ายชือ่ในฟิลด์ชือ่เป็น ชือ่ใบสัง่ หากบรษิทัของคุณใชก้ารคน้หาเป้าหมาย 
ฟิลด์ชือ่จะปรากฏขึน้ตามคา่ดฟีอลต์เป็นฟิลด์การคน้หาในสว่นการคน้หาของแถบการดําเนนิการ 

หมายเหตุ: สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01 ถงึ 03 เทา่นัน้ ฟิลด์การคน้หาด่วน 1 และการคน้หาด่วน 2 
จะปรากฏขึน้เป็นฟิลด์การคน้หาตามค่าดฟีอลต์ในสว่นการคน้หาของแถบการดําเนนิการเชน่กนั คณุจงึอาจตอ้งการเปลีย่นชือ่ฟิลด์การคน้หาด่วน 1 และการคน้หาด่วน 2 
ตวัอย่างเชน่ หากคณุกาํลงัเพิม่ประเภทเรคคอรด์ทีช่ ือ่ใบสัง่ คณุอาจตอ้งการเปลีย่นชือ่ฟิลด์การคน้หาด่วน 1 เป็นเลขทีใ่บสัง่ดว้ย ดงันัน้ 
เมือ่พนกังานเลอืกใบสัง่จากรายการประเภทเรคคอรด์ในสว่นการคน้หา ฟิลดเ์ลขทีใ่บสัง่จะปรากฏขึน้เป็นหนึง่ในฟิลด์การคน้หา 
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 คลกิทีฟิ่ลด์ใหมแ่ละเพิม่ฟิลด์ทีก่าํหนดเอง 

มขีอ้จํากดัเดยีวกนันี้กบัประเภทเรคคอรด์เหลา่นี้เนื่องจากเป็นฟิลด์ทีก่าํหนดเองสาํหรบัคา่ดฟีอลต์ประเภทเรคคอรด์ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการแกไ้ขฟิลด์และการจดัทาํฟิลด์ทีก่าํหนดเอง โปรดดูที ่การจดัทาํและแกไ้ขฟิลด์ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและการแกไ้ขฟิลด์" ในหน้า 105) 

9 ตัง้คา่โครงรา่งเพจของเพจแกไ้ขและเพจรายละเอยีดสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ใหม ่ 

คณุสามารถเพิม่ฟิลด์ในเพจแกไ้ขเรคคอรด์ จดักลุม่ฟิลด์ในสว่นทีแ่ยกต่างหาก และเปลีย่นชือ่สว่นเหลา่นัน้ 

ในการสรา้งความสมัพนัธ์กบัประเภทเรคคอรด์อืน่ๆ เพิม่ฟิลด ์(บรษิทั ผูต้ดิต่อ โอกาสทางการขาย และอืน่ๆ) ในโครงรา่งเพจ ซึง่จะจดัทาํไอคอนคน้หา 
ถดัจากฟิลด์ซึง่ผูใ้ชส้ามารถเชือ่มโยงเรคคอรด์ทีม่อียู่ไปยงัประเภทเรคคอรด์ใหมน่ี้  

คณุสามารถเพิม่สว่นขอ้มลูทีส่มัพนัธ์กนัในเพจรายละเอยีด  

เมือ่คณุเพิม่ทมีเป็นสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง ผูใ้ชส้ามารถใชเ้รคคอรด์แตล่ะเรคคอรด์นี้รว่มกนักบัสมาชกิในทมี 

หมายเหตุ: สว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัทมีสามารถใชไ้ดก้บัประเภทเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเองทัง้หมด 

สาํหรบัคาํแนะนํา โปรดดูที ่การปรบัแต่งโครงรา่งเพจแบบสแตตกิ (ในหน้า 139)  

10 (ไมจ่ําเป็น) ตัง้คา่โครงรา่งการคน้หาสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ใหม่ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัการโครงรา่งการคน้หา (ในหน้า 164) 

11 (ไมจ่ําเป็น) ตัง้คา่โครงรา่งโฮมเพจสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัทาํโครงรา่งโฮมเพจของเรคคอรด์ (ในหน้า 171) 

12 (ไมจ่ําเป็น) เพิม่ประเภทเรคคอรด์ใหมเ่ป็นฟิลดห์รอืเป็นสว่นของขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในโครงรา่งเพจสาํหรบัประเภทเรคคอรด์อืน่ๆ 

หมายเหตุ: หลงัจากคุณตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ใหมเ่สรจ็สิน้ คณุตอ้งอปัเดตโปรไฟลก์ารเขา้ใชท้ีเ่กีย่วขอ้งกนั เพือ่ใหผู้ใ้ชม้รีะดบัการเขา้ใชง้านทีเ่หมาะสมสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ใหม่ นอกจากนี้ 
คณุตอ้งอปัเดตบทบาทผูใ้ชท้ีเ่กีย่วขอ้งเพือ่สรา้งแทบ็ของประเภทเรคคอรด์สาํหรบับทบาทต่างๆ และเพือ่ระบุโครงรา่งเพจทีก่าํหนดเอง โครงรา่งโฮมเพจ 
และโครงรา่งการคน้หาสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ของบทบาท สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการอปัเดตโปรไฟลก์ารเขา้ใช ้โปรดดูที ่กระบวนการการตัง้คา่โปรไฟลก์ารเขา้ใช ้(โปรดดูที ่
"กระบวนการตัง้คา่โปรไฟลก์ารเขา้ใช"้ ในหน้า 277) สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการอปัเดตบทบาท โปรดดูที ่การเพิม่บทบาท (ในหน้า 258) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งจากหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 เกีย่วกบัความสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่สาํหรบัออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง (ในหน้า 222) 
 

การเปล่ียนแปลงไอคอนของประเภทเรคคอรด์ 
คณุสามารถเปลีย่นแปลงไอคอนทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเภทเรคคอรด์ และไอคอนทีแ่สดงบนแทบ็และในสว่นจดัทาํในแถบการดําเนนิการ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการทาํขัน้ตอนนี้ บทบาทของคณุตอ้งมสีทิธิป์รบัแต่งแอปพลเิคชนั 

ในการเปลีย่นแปลงไอคอนของประเภทเรคคอรด์ 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการปรบัแต่งแอปพลเิคชนั ใหค้ลกิลงิคก์ารปรบัแต่งแอปพลเิคชนั 

3 ในสว่นการตัง้คา่แอปพลเิคชนั ใหค้ลกิลงิค์ ปรบัแต่งประเภทเรคคอรด์ 
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4 ในเพจปรบัแต่งประเภทเรคคอรด์ ใหเ้ลอืกทาํอย่างใดอย่างหนึง่หรอืทัง้สองอย่างต่อไปนี้: 

a คลกิทีไ่อคอนคน้หาในฟิลด์ไอคอนคลาสสกิสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ แลว้เลอืกไอคอนจากวนิโดว ์

b คลกิทีไ่อคอนคน้หาในฟิลด์ไอคอนโมเดริ์นสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ แลว้เลอืกไอคอนจากวนิโดว ์

หากคุณไดจ้ดัทาํชดุไอคอนทีก่าํหนดเองแลว้ ชดุไอคอนเหลา่นี้จะแสดงอยู่ภายใตส้ว่นหวัไอคอนทีก่าํหนดเอง สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัชดุไอคอนทีก่าํหนดเอง โปรดดูที ่
การอปัโหลดและจดัการชดุไอคอนทีก่าํหนดเอง (โปรดดูที ่"การอปัโหลดและการจดัการชดุไอคอนทีก่าํหนดเอง" ในหน้า 208) 

5 คลกิ บนัทกึ  
 

การปรบัแต่งแทก็การใช้ร่วมกนักบั REST 
ประเภทเรคคอรด์แต่ละประเภทจะมแีทก็การใชร้่วมกนักบั REST สองชนดิที ่REST API ของ Oracle CRM On Demand สามารถนําไปใชเ้พือ่เขา้ถงึประเภทเรคคอรด์ได ้
(ทรพัยากร) โดยจะมแีทก็การใชร้่วมกนักบั REST หนึง่ชนดิทีเ่ป็นแทก็ดฟีอลต์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ แทก็ดฟีอลต์ดงักลา่วจะไมอ่า้งองิกบัภาษาและไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได้ อย่างไรกต็าม 
คณุสามารถปรบัแต่งแทก็การใชร้ว่มกนักบั REST อกีชนดิหนึง่ได ้ตวัอย่างเชน่ หากบรษิทัของคณุเปลีย่นชือ่ประเภทเรคคอรด์หรอืใชป้ระเภทเรคคอรด์ทีก่าํหนดเอง 
คณุอาจตอ้งการปรบัแต่งแทก็การใชร้ว่มกนักบั REST ของประเภทเรคคอรด์นัน้ เพือ่ใหแ้ทก็การใชร้ว่มกนักบั REST แสดงชือ่ของประเภทเรคคอรด์ดงักลา่ว 

URL ของ REST API ของ Oracle CRM On Demand สามารถเขา้ถงึทรพัยากรทีใ่ชแ้ทก็การใชร้่วมกนักบั REST ชนดิใดชนดิหนึง่ได ้ตามทีแ่สดงใน URL 
ตวัอย่างต่อไปนี้: 

http://server/OnDemand/user/Rest/latest/default_integration_tag 

http://server/OnDemand/user/Rest/latest/custom_integration_tag 

ในตวัอย่างนี้ default_integration_tag คอืตวัระบุตําแหน่งของแทก็การใชร้ว่มกนัดฟีอลต์ และ custom_integration_tag คอืตวัระบุตําแหน่งของแทก็การใชร้่วมกนักบั 
REST ทีก่าํหนดเอง 

ขัน้ตอนต่อไปนี้จะอธบิายวธิปีรบัแต่งแทก็การใชร้่วมกนักบั REST API ทีค่ณุใชใ้น URL ของ REST API 

การปรบัแต่งแทก็การใช้ร่วมกนักบั REST 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้ 

2 ในสว่นการปรบัแต่งแอปพลเิคชนั ใหค้ลกิทีก่ารปรบัแต่งแอปพลเิคชนั 

3 คลกิทีล่งิค ์ปรบัแต่งแทก็การใชร้ว่มกนักบั REST 

4 ในรายการแทก็การใชร้ว่มกนักบั REST ใหค้ลกิทีล่งิค ์แกไ้ข สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 

5 ในฟิลด์แทก็การใชร้่วมกนักบั REST ใหป้้อนชือ่ใหมแ่ละคลกิ บนัทกึ 
 

การจดัทาํธีมใหม่ 
ธมีเป็นตวักําหนดลกัษณะการแสดงผลของ Oracle CRM On Demand เมือ่ตัง้คา่ Oracle CRM On Demand ในครัง้แรกสาํหรบับรษิทัใหม ่
จะมธีมีทีก่าํหนดไวล้ว่งหน้าใหใ้ชง้าน ธมีดฟีอลต์คอื Oracle คณุสามารถระบุบทบาททีส่ามารถสรา้งและจดัการธมีในวซิารด์การจดัการบทบาท สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเพิม่บทบาท โปรดดูที ่
การเพิม่บทบาท (ในหน้า 258) สาํหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการระบุธมีในระดบับรษิทั โปรดดูที ่การตัง้คา่โปรไฟลบ์รษิทัของคณุและคา่ดฟีอลต์รว่ม (ในหน้า 18)  



การปรบัแต่งแอปพลิเคชนั 
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คณุสามารถเลอืกธมีในระดบับรษิทั บทบาท หรอืผูใ้ช ้ธมีทีร่ะบุในระดบัผูใ้ชจ้ะมลีาํดบัความสาํคญัสูงทีส่ดุ ตามมาดว้ยธมีทีร่ะบุในระดบับทบาท 
ธมีดฟีอลต์ของบรษิทัจะถูกนํามาใชเ้มือ่ไมม่กีารระบุธมีในระดบัผูใ้ชแ้ละบทบาท 

หากคุณกาํลงัอปัเกรดธมีจาก Oracle CRM On Demand รลีสี 16 เป็นรลีสีทีใ่หมก่วา่ โปรดทราบเกีย่วกบัขอ้มลูต่อไปนี้: 

 สาํหรบับริษทัใหม่ Oracle คอืธมีดฟีอลต์ในระดบับรษิทัเมือ่ไมม่กีารเลอืกธมีในระดบับทบาทหรอืผูใ้ช ้ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถสรา้งธมีใหมแ่ละตัง้เป็นคา่ดฟีอลต์ได ้
และยงัสามารถเลกิใชธ้มีทีม่อียู่เพือ่ไมใ่หผู้ใ้ชเ้ลอืกได ้

 สาํหรบับริษทัท่ีมีอยู่ ชือ่ธมีเกา่จะถูกแทนทีด่ว้ยสตรงิต่อไปนี้: Oracle - เลกิใช,้ รว่มสมยั - เลกิใช ้หรอื คลาสสกิ - เลกิใช ้ขอแนะนําใหค้ณุเปลีย่นธมีเกา่เหลา่นี้ เลอืกธมีใหม่ 
และลบธมีเก่าออกจากโปรไฟลผ์ูใ้ช ้

 สาํหรบับริษทัท่ีมีอยู่ท่ีใช้โลโก้และลิงค์ การอปัเกรดจะไม่มผีลกบัธมีทีเ่ลกิใชซ้ึง่ยงัถูกเลอืกอยู่ อยา่งไรกต็าม ขอแนะนําไมใ่หค้ณุใชธ้มีเกา่ (เลกิใชแ้ลว้) แต่ใหส้รา้งธมีใหม่ 
และตัง้ธมีใหมเ่ป็นธมีดฟีอลต์ทีร่ะดบับรษิทัหรอืบทบาท 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการจดัทาํและแกไ้ขธมี บทบาทของคณุตอ้งมสีทิธิจ์ดัการธมี 

งานต่อไปนี้อธบิายวธิกีารจดัทาํธมีของคณุเองใน Oracle CRM On Demand  

ในการจดัทาํธีมใหมใ่น Oracle CRM On Demand 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้ 

2 ในสว่นการปรบัแต่งแอปพลเิคชนั ใหค้ลกิลงิคก์ารปรบัแต่งแอปพลเิคชนั  

3 ในสว่นการตัง้คา่แอปพลเิคชนั ใหค้ลกิลงิคข์องธมี  

4 ในเพจธมี ใหค้ลกิ ใหม ่ 

5 ป้อนขอ้มลูสาํหรบัฟิลด์ต่อไปนี้  

 ช่ือธีม ป้อนชือ่ธมีใหมข่องคุณ 

 แสดงลิงควิ์ธีใช้ท่ีเป็นดีฟอลต์ เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ถา้คุณตอ้งการใหธ้มีใหมแ่สดงลงิคว์ธิใีชท้ีเ่ป็นดฟีอลต ์

 แสดงลิงคก์ารฝึกอบรมและบริการท่ีเป็นดีฟอลต์ เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ถา้คุณตอ้งการใหธ้มีใหมแ่สดงลงิค์การฝึกอบรมและบรกิารทีเ่ป็นดฟีอลต์ 

 แสดงลิงคร์ายการท่ีลบท่ีเป็นดีฟอลต์ เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้หากคณุตอ้งการใหธ้มีใหมข่องคณุแสดงลงิค์รว่มรายการทีล่บทีเ่ป็นดฟีอลต์ 

 สนับสนุนการตัง้ค่าการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้า เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้หากคุณตอ้งการใหธ้มีใหมข่องคณุสนบัสนุนการแสดงการแจง้เตอืนลว่งหน้า 
คณุสามารถลบการแสดงการแจง้เตอืนลว่งหน้าได้ทัง้หมดโดยการยกเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ในธมีของผูใ้ช ้

หมายเหตุ: นอกเหนอืจากการทีธ่มีของคณุสนบัสนุนฟงักช์นัการแสดงการแจง้เตอืนล่วงหน้าแลว้ 
ผูใ้ชจ้ะตอ้งเปิดใชง้านตวัเลอืกการแสดงการแจง้เตอืนลว่งหน้าในเพจรายละเอยีดสว่นบุคคลดว้ย หากฟิลด์การแสดงการแจ้งเตอืนลว่งหน้าในโปรไฟล์สว่นบุคคลของผูใ้ชว้า่งเปลา่ 
การตัง้คา่ของบรษิทัจะถูกนํามาใชแ้ทน สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการแสดงการแจง้เตอืนลว่งหน้า โปรดดูที ่ภาพรวมของแต่ละเพจใน Oracle CRM On 
Demand และ การอปัเดตรายละเอยีดสว่นบุคคลของคณุ 

 คาํอธิบาย ป้อนคาํอธบิายใหก้บัธมีใหมข่องคณุ 

 สไตลธี์ม ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น คา่ดฟีอลต์สาํหรบัเมนูนี้คอืคลาสสกิ 

 สไตลแ์ทบ็ เลอืก คลาสสกิหรอืโมเดริ์น เมนูนี้จะใชง้านไดก้ต็่อเมือ่คณุเลอืก คลาสสกิ จากเมนูสไตลธ์มี คา่ดฟีอลต์ของเมนูนี้คอื ซอ้น 

 ขนาดแบบอกัษร เลอืก ปกตหิรอืขนาดใหญ่ หากคณุเลอืก คลาสสกิ จากเมนูสไตลธ์มี คา่ดฟีอลต์สาํหรบัเมนูนี้คอื ปกต ิหากคุณเลอืก โมเดริน์ จากเมนูสไตลธ์มี 
คา่ดฟีอลต์สาํหรบัเมนูนี้จะเป็น ขนาดใหญ่ 

6 คลกิ บนัทกึ  
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Oracle CRM On Demand จะเปิดเพจรายละเอยีดธมีพรอ้มแสดงตวัอย่างธมีใหมแ่บบไดนามกิทีด่า้นขวาของหน้าจอ การแสดงตวัอย่างจะแสดงโฮมเพจ เพจรายละเอยีด 
และเพจรายการทีใ่ชธ้มีใหม่ ในธมีโมเดริน์ คณุจะสามารถดูตวัอย่างเพจปฏทินิไดด้ว้ย  

7 ป้อนขอ้มลูสาํหรบัฟิลด์ทีแ่สดงอยู่ในตารางต่อไปนี้  

แสดง 

หมายเหตุ: ในการป้อนรหสัสใีหม่ คณุสามารถป้อนคา่ตวัเลขฐานสาํหรบัแต่ละส ีหรอืเลือ่นเมาสไ์ปทีค่า่สดีฟีอลต์เพือ่แสดงไอคอนจานส ีคลกิไอคอนจานสเีพือ่เลอืกสสีาํหรบัฟิลด์นี้ 

ข้อมูลทัว่ไป คาํอธิบาย 

แสดงลงิคว์ธิใีชท้ีเ่ป็นดฟีอลต์  เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ถา้คณุตอ้งการใหธ้มีใหมแ่สดงลงิคว์ธิใีชท้ีเ่ป็นดฟีอลต ์

แสดงลงิคก์ารฝึกอบรมและบรกิารทีเ่ป็นดฟีอลต์  เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ถา้คณุตอ้งการใหธ้มีใหมแ่สดงลงิค์การฝึกอบรมและบรกิารทีเ่ป็

นดฟีอลต์  

แสดงลงิคป์ระเภทเรคคอรด์ในสว่นของสว่นทา้ย เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ถา้คณุตอ้งการใหธ้มีใหมแ่สดงลงิคป์ระเภทเรคคอรด์ทีด่า้นลา่งข

องเพจ  

สนบัสนุนการตัง้ค่าการแสดงการแจง้เตอืนลว่งหน้า เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้หากคุณตอ้งการใหธ้มีใหมข่องคณุสนบัสนุนการแสดงการแจง้เตื

อนลว่งหน้า 
คณุสามารถลบการแสดงการแจง้เตอืนลว่งหน้าได้ทัง้หมดโดยการยกเลกิการเลอืกชอ่งทาํเ

ครือ่งหมายนี้ในธมีของผูใ้ช ้ 

หมายเหตุ: 
นอกเหนอืจากการทีธ่มีของคุณสนบัสนุนฟงักช์นัการแสดงการแจง้เตอืนลว่งหน้าแลว้ 
ผูใ้ชจ้ะตอ้งเปิดใชง้านตวัเลอืกการแสดงการแจง้เตอืนลว่งหน้าในเพจรายละเอยีดสว่นบุคค

ลดว้ย หากฟิลดก์ารแสดงการแจง้เตอืนลว่งหน้าในโปรไฟลส์ว่นบุคคลของผูใ้ชว้า่งเปลา่ 
การตัง้คา่ของบรษิทัจะถูกนํามาใชแ้ทน 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการแสดงการแจง้เตอืนลว่งหน้า โปรดดูที ่
ภาพรวมของแต่ละเพจใน Oracle CRM On Demand และ 
การอปัเดตรายละเอยีดสว่นบุคคลของคณุ 

พืน้หลงัของแอปพลเิคชนั ฟิลด์นี้อา้งองิถงึพืน้หลงัของ Oracle CRM On Demand นอกจากนี้ 
ในธมีโมเดริน์ ฟิลด์นี้ยงัอา้งองิถงึพืน้หลงัของสว่นบนทีใ่ชแ้สดงปุ่มดว้ย  

ขอ้ความของแอปพลเิคชนั  ฟิลด์นี้สามารถใชไ้ดก้บัธมีคลาสสกิเทา่นัน้ ฟิลด์นี้อา้งองิถงึประกาศทางกฎหมาย 
ซึง่อยู่ดา้นลา่งของเพจแอปพลเิคชนั และแถบแนวตัง้ระหวา่งลงิคร์่วมและลงิคข์องแทบ็  

ลงิคข์องแอปพลเิคชนั ฟิลด์นี้สามารถใชไ้ดก้บัธมีคลาสสกิเทา่นัน้ 
ฟิลด์นี้อา้งองิถงึลงิค์รว่มซึง่อยู่ดา้นบนและดา้นลา่งของ Oracle CRM On 
Demand เชน่ การจดัการ การตัง้คา่ของฉัน ประกาศการรกัษาความลบั 
เงือ่นไขการใชง้าน และอืน่ๆ  

ขอ้ความอเลติ  ฟิลด์นี้อา้งองิถงึขอ้ความทีใ่ชใ้นฟิลด์ทีจ่ําเป็นและงานทีเ่กนิกาํหนด  

แทบ็ (ธีมคลาสสิกเท่านัน้) 

สไตลแ์ทบ็  เลอืก โคง้, ซอ้น หรอื ตรง จากเมนู  

ขอ้ความแทบ็ทีใ่ชง้าน  ฟิลด์นี้อา้งองิถงึขอ้ความทีใ่ชใ้นแทบ็ทีใ่ชง้าน  

พืน้หลงัแทบ็ทีใ่ชง้าน ฟิลด์นี้อา้งองิถงึสพีืน้หลงัของแทบ็ทีใ่ชง้าน  

ขอ้ความแทบ็ทีไ่มใ่ชง้าน  ฟิลด์นี้อา้งองิถงึขอ้ความทีใ่ชใ้นแทบ็ทีไ่มใ่ชง้าน  
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พืน้หลงัแทบ็ทีไ่มใ่ชง้าน - บนสดุ ฟิลด์นี้อา้งองิถงึสพีืน้หลงัดา้นบนของแทบ็ทีไ่มใ่ชง้าน  

พืน้หลงัแทบ็ทีไ่มใ่ชง้าน - ลา่งสดุ ฟิลด์นี้อา้งองิถงึสพีืน้หลงัดา้นลา่งของแทบ็ทีไ่มใ่ชง้าน  

การเลือ่นเมาสไ์ปเหนอืพืน้หลงัแทบ็ทีไ่มใ่ชง้าน ฟิลด์นี้อา้งองิถงึสทีีแ่สดงเมือ่คณุวางเมาสไ์วเ้หนอืแทบ็ทีไ่มใ่ชง้าน 
และยงัหมายถงึสทีีใ่ชใ้นแทบ็เมนู  

ส่วนของส่วนหวัร่วม (ธีมโมเดิรน์เท่านัน้)  

พืน้หลงั ฟิลด์นี้อา้งองิถงึสพีืน้หลงัของสว่นหวัรว่ม  

ส่วนบน (ธีมโมเดิรน์เท่านัน้)  

ขอ้ความ ฟิลด์นี้อา้งองิถงึขอ้ความใตปุ้่ม 

แถบการดาํเนินการ (ธีมโมเดิรน์เท่านัน้) 

ไอคอนแถบการดําเนินการ ฟิลด์นี้อา้งองิถงึสขีองไอคอนสามเหลีย่มของแถบการดําเนนิการ  

ขอ้ความแถบการดําเนนิการ ฟิลด์นี้อา้งองิถงึขอ้ความทีใ่ชใ้นแถบการดําเนินการ  

ลงิคแ์ถบการดําเนนิการ ฟิลด์นี้อา้งองิถงึลงิค์ทีส่ามารถใชไ้ดใ้นแถบการดําเนนิการ ตวัอย่างเชน่ 
ลงิคก์ารนาวเิกตภายใตส้ว่นเรคคอรด์รายการทีใ่ชบ้่อยหรอืทีดู่ลา่สดุ  

พืน้หลงัแถบการดําเนินการ ฟิลด์นี้อา้งองิถงึสพีืน้หลงัทีป่รากฏในแถบการดําเนนิการ  

ปุ่ ม (ธีมโมเดิรน์เท่านัน้) 

พืน้หลงัปุ่ม - บนสดุ 

 

ฟิลด์นี้อา้งองิถงึสขีองพืน้หลงัดา้นบนของปุ่ม  

พืน้หลงัปุ่ม - ลา่งสดุ 

 

ฟิลด์นี้อา้งองิถงึสขีองพืน้หลงัดา้นลา่งของปุ่ม  

กรอบของปุ่ม 

 

ฟิลด์นี้อา้งองิถงึสทีีใ่ชใ้นกรอบของปุ่ม 

ขอ้ความของปุ่ม 

 

ฟิลด์นี้อา้งองิถงึขอ้ความทีใ่ชใ้นปุ่ม  

เพจ (ธีมคลาสสิกและโมเดิรน์) 

ขอ้ความเพจ 

 

ฟิลด์นี้อา้งองิถงึขอ้ความทัง้หมดในเพจหรอืวนิโดว์ป็อปอปั เชน่ วธิใีชแ้บบอนิไลน์, 
ป้ายฟิลด,์ คา่ฟิลด,์ ชือ่เพจ, ลงิค์ทีไ่มใ่ชง้าน, สว่นหวัของฟอรม์, แถบแนวดิง่, 
บุลเลต็ และอืน่ๆ  
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ลงิคเ์พจ 

 

ฟิลด์นี้อา้งองิถงึลงิค์ทัง้หมดในพืน้หลงัเพจ เชน่ ลงิคแ์สดงรายการทัง้หมด 
ลงิคจ์ดัการรายการ และอืน่ๆ  

พืน้หลงัเพจ - บนสดุ 

 

ฟิลด์นี้อา้งองิถงึสขีองแถบชือ่ทีอ่ยู่ดา้นบนของแต่ละเพจและวนิโดวป็์อปอปั เชน่ 
รายละเอยีดโอกาสทางการขาย ปุ่มต่างๆ จะอยู่บนแถบนี้ 
ฟิลด์นี้ยงัควบคุมแถบการดําเนนิการ รายการทีเ่กีย่วขอ้ง 
และกรอบการนดัหมายในปฏทินิ ในธมีคลาสสกิ ฟิลด์นี้จะควบคมุแทบ็ปฏทินิทีใ่ชง้าน   

หมายเหตุ: ในธมีโมเดริน์ แทบ็ปฏทินิทีใ่ชง้านจะถูกแทนทีด่ว้ยเมนู 

พืน้หลงัเพจ - ลา่งสดุ  

 

ฟิลด์นี้อา้งองิถงึสขีองแถบชือ่ทีอ่ยู่ดา้นลา่งของแตล่ะเพจและวนิโดวป็์อปอปั เชน่ 
รายละเอยีดโอกาสทางการขาย ปุ่มต่างๆ จะอยู่บนแถบนี้ 
ฟิลด์นี้ยงัควบคุมแถบการดําเนนิการ รายการทีเ่กีย่วขอ้ง มมุมองปฏทินิ 
และแทบ็ปฏทินิทีใ่ชง้าน  

 

พืน้หลงัเพจทีไ่ฮไลต์   

 

ฟิลด์นี้อา้งองิถงึสขีองรายการทีไ่ฮไลต์ในเพจ เชน่ การแกไ้ขฟิลด์แบบอนิไลน์ 
วนัทีป่จัจบุนัในปฏทินิ ขัน้ตอนทีด่ําเนนิการอยู่ในวซิารด์ 
พืน้หลงัการแสดงการแจ้งเตอืนลว่งหน้า และอืน่ๆ 

ขอ้ความสว่นหวัเพจ  

 

ฟิลด์นี้อา้งองิถงึสขีอ้ความทีใ่ชก้บัชือ่เพจ เชน่ โฮมเพจโอกาสทางการขาย 

พืน้หลงัสว่นหวัเพจ - บนสดุ 

 

ฟิลด์นี้อา้งองิถงึสทีีใ่ชก้บัพืน้ทีด่า้นบนหลงัชือ่เพจ 

พืน้หลงัสว่นหวัเพจ - ลา่งสดุ 

 

ฟิลด์นี้อา้งองิถงึสทีีใ่ชก้บัพืน้ทีด่า้นลา่งหลงัชือ่เพจ 

เสน้สว่นหวัของสว่น ฟิลด์นี้อา้งองิถงึเสน้สว่นหวัของสว่นในเพจรายละเอยีด  

รายการในเพจ ฟิลด์นี้อา้งองิถงึสเีสน้ทีใ่ชใ้นเรคคอรด์รายการ, สว่นฟอร์มในเพจรายละเอยีด, 
ในขัน้ตอนของวซิารด์ และอืน่ๆ 

ไอคอนเพจ ฟิลด์นี้สามารถใชไ้ดก้บัธมีโมเดริ์นเทา่นัน้ ฟิลด์นี้อา้งองิถงึสทีีใ่ชใ้นไอคอนสามเหลีย่ม 
ซึง่ใชใ้นการยุบและขยายสว่นต่างๆ ของเพจ   

พืน้หลงัของปุ่มขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 

  

ฟิลด์นี้สามารถใชไ้ดก้บัธมีโมเดริ์นเทา่นัน้ ฟิลด์นี้อา้งองิถงึสทีีใ่ชห้ลงัปุ่มขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง  

รายการ (ธีมคลาสสิกและโมเดิรน์)  

ขอ้ความสว่นหวัรายการ ฟิลด์นี้อา้งองิถงึสขีอ้ความทีใ่ชบ้นแถบฟิลเตอร ์แถบสว่นทา้ยรายการ 
และในไทมไ์ลน์ของมุมมองปฏทินิรายวนัและรายสปัดาห ์ 

พืน้หลงัสว่นหวัรายการ ฟิลด์นี้อา้งองิถงึสพีืน้หลงัของสว่นเวลาในมุมมองปฏทินิรายวนัและรายสปัดาห์ 
แถบฟิลเตอร ์และสว่นทา้ยรายการทีม่ไีอคอนการนาวเิกตรายการ  
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ขอ้ความสว่นหวัคอลมัน์ ฟิลด์นี้อา้งองิถงึสขีอ้ความทีใ่ชใ้นสว่นหวัคอลมัน์ 
และในสว่นวนัของมุมมองปฏทินิในธมีโมเดริน์  

พืน้หลงัสว่นหวัคอลมัน์ ฟิลด์นี้อา้งองิถงึสพีืน้หลงัในรายการทีเ่กีย่วขอ้ง รายการทัง้หมด 
และในสว่นวนัของมุมมองปฏทินิในธมีโมเดริน์  

เสน้ ฟิลดน์ี้อา้งองิถงึสขีองเสน้แนวนอนภายในสว่นของรายการ  

ปฏิทิน (ธีมคลาสสิกและโมเดิร์น)  

พืน้หลงัของชัว่โมงทีไ่มใ่ชช่ัว่โมงทาํงาน ฟิลด์นี้อา้งองิถงึสพีืน้หลงัทีใ่ชแ้ทนชัว่โมงในปฏทินิทีเ่ป็นเวลาทีผู่ใ้ชไ้มไ่ดท้าํงาน  

เสน้ในปฏทินิ ฟิลดน์ี้อา้งองิถงึสเีสน้ทีใ่ชใ้นสว่นปฏทินิรายวนัและมมุมองปฏทินิใน Oracle CRM 
On Demand 

พืน้หลงัของการนดัหมาย - ดฟีอลต ์ ฟิลด์นี้อา้งองิถงึสพีืน้หลงัของการนดัหมายทีแ่สดงในมมุมองรายวนั รายสปัดาห ์
และรายเดอืนของปฏทินิ ฟิลด์นี้สามารถใชไ้ดก้บัธมีโมเดริน์เทา่นัน้ 

ขอ้ความของการนดัหมาย - ลงิค์ ฟิลด์นี้อา้งองิถงึลงิค์ทีม่อียู่ในการนดัหมายในปฏทินิ ตวัอย่างเชน่ 
ลงิคก์ารนาวเิกตสาํหรบัการนดัหมาย ผูต้ดิต่อ และบรษิทั 
ฟิลด์นี้สามารถใชไ้ดก้บัธมีโมเดริ์นเทา่นัน้ 

หมายเหตุ: หากคุณใชธ้มีคลาสสกิ 
ลงิคใ์นการนดัหมายในปฏทินิจะปรากฏเป็นสเีดยีวกนักบัลงิคเ์พจ 

ขอ้ความของการนดัหมาย - ไมใ่ชล่งิค ์ ฟิลด์นี้อา้งองิถงึสขีองขอ้ความทีใ่ชใ้นการนดัหมาย 
ฟิลด์นี้สามารถใชไ้ดก้บัธมีโมเดริ์นเทา่นัน้ 

หมายเหตุ: หากคุณใชธ้มีคลาสสกิ 
ขอ้ความในการนดัหมายในปฏทินิจะปรากฏเป็นสเีดยีวกนักบัขอ้ความเพจ 

8 (ไมจ่ําเป็น) หากคุณตอ้งการเพิม่ลงิคร์่วมทีก่าํหนดเองลงในธมีของคณุ ใหค้ลกิ ใหม ่ในสว่นลงิค์รว่ม  

เพจแกไ้ขลงิคจ์ะเปิดขึน้   

9 ป้อนขอ้มลูต่อไปนี้: 

 ช่ือของลิงค ์ป้อนชือ่ของลงิคร์ว่มทีค่ณุตอ้งการเพิม่ลงในธมีของคุณ 

 ประเภท เลอืก สว่นหวั หรอื สว่นทา้ย จากเมนู ขึน้อยู่กบัวา่คณุตอ้งการวางลงิคร์่วมไวท้ีด่า้นบนหรอืดา้นลา่งของเพจ 

 URL ของลิงค ์ป้อน URL ของลงิคร์ว่มของคณุ 

 ลาํดบัของลิงค์ ป้อนคา่เพือ่ระบุลาํดบัการแสดงลงิค์ เชน่ หากคุณป้อนหมายเลข 1 ลงิคด์งักลา่วจะปรากฏเป็นลงิค์แรกในลงิค์รว่มของคณุ 

10 คลกิ บนัทกึ หรอืหากคณุตอ้งการเพิม่ลงิค์รว่มเพิม่เตมิทีก่าํหนดเองลงในธมีของคุณ ใหค้ลกิทีล่งิค ์บนัทกึและสรา้ง  

11 (ไมจ่ําเป็น) หากคุณตอ้งการเพิม่โลโกล้งในธมีของคณุ ใหค้ลกิ เพิม่โลโก ้ในสว่น โลโก ้ 

เพจแกไ้ขโลโกจ้ะเปิดขึน้   

12 คลกิ เบราส ์เพือ่คน้หาภาพทีค่ณุตอ้งการใชเ้ป็นโลโกส้ว่นหวัในธมีของคุณ  
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หมายเหตุ: คณุสามารถอปัโหลดภาพเพือ่ใชเ้ป็นโลโกส้ว่นหวั โดยมนีามสกลุไฟลเ์ป็น JPEG, JPG, PNG หรอื GIF สาํหรบัธมีคลาสสกิ Oracle CRM On 
Demand สามารถแสดงโลโกส้ว่นหวัทีม่คีวามสงูสงูสดุ 45 พกิเซล สาํหรบัธมีโมเดริน์ Oracle CRM On Demand สามารถแสดงโลโกส้ว่นหวัทีม่คีวามสงูสงูสดุ 50 
พกิเซล เพือ่ใหแ้น่ใจวา่มขีนาดอยู่ในขอบเขตสงูสดุตามแนวนอน โลโกส้ว่นหวัควรมคีวามกวา้ง 1680 พกิเซล คณุตอ้งมสีทิธิใ์นการใชแ้ละอปัโหลดภาพทีค่ณุอปัโหลดลงในธมีของคณุ 

13 ป้อนขอ้มลูต่อไปนี้: 

 ช่ือ ป้อนชือ่ของโลโกท้ีค่ณุตอ้งการเพิม่ลงในธมีของคณุ 

 ประเภทโลโก้ เลอืกสว่นหวัหรอืสว่นทา้ยจากเมนูตามทีคุ่ณตอ้งการวางโลโกไ้วท้ีด่า้นบนหรอืดา้นลา่งของเพจ หากคุณเลอืกสว่นหวั 
โลโกส้ว่นหวัของคณุจะยงัคงอยู่ทีพ่ ืน้หลงัดา้นหลงัลงิคแ์ละแทบ็ต่างๆ หากคุณเลอืกสว่นทา้ย โลโกส้ว่นทา้ยจะปรากฏทีล่งิคท์ีด่า้นลา่งของแอปพลเิคชนั 

14 คลกิ บนัทกึ   

หมายเหตุ: คณุตอ้งไซน์เอาต์และไซน์อนิเขา้สู ่Oracle CRM On Demand อกีครัง้เพือ่ดูการแสดงตวัอย่างโลโกใ้หมท่ีค่ณุเพิม่ลงในธมี 

หากคุณกาํลงัใชธ้มีโมเดริน์ทีจ่ดัทาํแบบกาํหนดเองใน Oracle CRM On Demand คณุสามารถกาํหนดไดว้า่กจิกรรมต่างๆ ในปฏทินิของคณุจะแสดงผลเป็นสอีะไร  

15 คลกิ ใหม่ ในสว่นกจิกรรมในปฏทินิ  

เพจรายละเอยีดกจิกรรมในปฏทินิจะเปิดขึน้  

16 ป้อนขอ้มลูต่อไปนี้:  

 ประเภทกิจกรรม เลอืกกจิกรรมในปฏทินิทีจ่ําเป็น 

 ลาํดบั ป้อนคา่เพือ่ระบลุาํดบัการแสดงกจิกรรมในปฏทินิในคาํอธบิายปฏทินิ โดยคาํอธบิายปฏทินิจะแสดงประเภทกจิกรรมสีป่ระเภทแรก เมือ่คณุดูปฏทินิรายวนัและรายสปัดาห ์
และจะแสดงประเภทกจิกรรมหกประเภทแรก เมือ่คณุดูปฏทินิรายเดอืน 

17 คลกิ บนัทกึ หรอืหากคณุตอ้งการกาํหนดกจิกรรมในปฏทินิเพิม่เตมิในปฏทินิของคณุ ใหค้ลกิ บนัทกึและสรา้งกจิกรรมในปฏทินิ 

สว่นกจิกรรมในปฏทินิจะแสดงรายการกจิกรรมทีคุ่ณตอ้งการแสดงดว้ยสเีฉพาะในปฏทินิของคณุ    

18 คลกิทีฟิ่ลด์ต่อไปนี้เพือ่กาํหนดลกัษณะการแสดงกจิกรรมในปฏทินิแต่ละรายการในปฏทินิของคณุ:  

 ประเภทกิจกรรม เลอืกกจิกรรมในปฏทินิทีจ่ําเป็น 

 ลาํดบั ป้อนคา่เพือ่ระบุลาํดบัการแสดงกจิกรรมในปฏทินิในคาํอธบิายปฏทินิ โดยคาํอธบิายปฏทินิจะแสดงประเภทกจิกรรมสีป่ระเภทแรก เมือ่คณุดูปฏทินิรายวนัและรายสปัดาห ์
และจะแสดงประเภทกจิกรรมหกประเภทแรก เมือ่คณุดูปฏทินิรายเดอืน 

 สีพื้นหลงั ป้อนคา่ตวัเลขฐานสบิหก หรอืเลอืกสจีากจานสเีพือ่กาํหนดสพีืน้หลงัของกจิกรรมในปฏทินิของคณุ 

 สีลิงค์ ป้อนคา่ตวัเลขฐานสบิหก หรอืเลอืกสจีากจานสเีพือ่กาํหนดสทีีใ่ชใ้นการแสดงลงิคใ์นกจิกรรมในปฏทินิของคุณ 

 สีรายการท่ีไมใ่ช่ลิงค์ ป้อนคา่ตวัเลขฐานสบิหก หรอืเลอืกสจีากจานสเีพือ่กาํหนดสทีีใ่ชใ้นการแสดงขอ้ความในกจิกรรมในปฏทินิของคณุ 

หมายเหตุ: คณุตอ้งไซน์เอาต์และไซน์อนิเขา้สู ่Oracle CRM On Demand อกีครัง้เพือ่ดูการเปลีย่นแปลงของกจิกรรมในปฏทินิของคณุ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชป้ฏทินิของคุณใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที ่การทาํงานกบัเพจปฏทินิ 

 

การปรบัแต่งความเป็นเจ้าของก่อนหน้าสาํหรบัเรคคอรด์ท่ีใช้ร่วมกนั 
สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีส่นบัสนุนการใชเ้รคคอรด์รว่มกนัภายในทมี คณุสามารถปรบัแต่งเรคคอร์ดนัน้เพือ่ใหค้ณุสามารถคงเจา้ของกอ่นหน้าไวเ้ป็นสว่นหนึ่งของทมี เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงฟิลด์เจา้ของใน 
Oracle CRM On Demand เพจปรบัแต่งเจา้ของกอ่นหน้าจะแสดงรายการประเภทเรคคอรด์ทีส่นบัสนุนการใชเ้รคคอรด์ร่วมกนัภายในทมี สาํหรบัแต่ละประเภทเรคคอรด์ 
คณุสามารถเลอืกชอ่งทางทีคุ่ณตอ้งการคงเจา้ของเรคคอรด์กอ่นหน้าไวภ้ายในทมี และคุณยงัสามารถระบุบทบาทการเขา้ใชใ้หมใ่หก้บัเจา้ของกอ่นหน้าได ้ตวัอย่างเชน่ 
คณุสามารถตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์บรษิทัเพือ่ทีเ่มือ่มกีารเปลีย่นแปลงเจา้ของเรคคอรด์บรษิทัทีใ่ชร้ว่มกนัผา่นการดําเนนิการแบบอนิเตอรแ์อคทฟี ระบบจะยงัคงเจา้ของกอ่นหน้าไวใ้นทมี 
และระบุบทบาทการเขา้ใชแ้บบอ่านอย่างเดยีวใหก้บัเจา้ของกอ่นหน้าของประเภทเรคคอรด์นัน้ 
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สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ โปรดดูที ่การโอนความเป็นเจา้ของเรคคอรด์และการใชเ้รคคอรด์ร่วมกนั (ทมี)  

ในการปรบัแต่งความเป็นเจ้าของเรคคอรด์ก่อนหน้า 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้ 

2 ในสว่นการปรบัแต่งแอปพลเิคชนั ใหค้ลกิลงิคก์ารปรบัแต่งแอปพลเิคชนั  

3 ในสว่นการตัง้คา่แอปพลเิคชนั ใหค้ลกิ ปรบัแต่งเจา้ของกอ่นหน้า  

เพจปรบัแต่งเจา้ของกอ่นหน้าจะแสดงรายการประเภทเรคคอรด์ทีส่นบัสนุนการใชเ้รคคอรด์รว่มกนัภายในทมี รวมถงึชอ่งทางทีเ่กีย่วขอ้ง 
และโปรไฟล์การเขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์เหลา่นัน้  

4 ในเพจปรบัแต่งเจา้ของกอ่นหน้า คลกิ แกไ้ข เพือ่แกไ้ขชอ่งทางหรอืโปรไฟล์การเขา้ใชข้องเจา้ของกอ่นหน้าของประเภทเรคคอรด์  

5 จาก เลอืกชอ่งทาง ใหเ้ลอืกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้:  

 ห้ามคงเจ้าของไว้ คา่นี้เป็นคา่ดฟีอลต์ ระบบจะไมค่งเจา้ของเรคคอรด์กอ่นหน้าไวใ้นทมี 

 คงเจ้าของไว้เสมอ ระบบจะคงเจา้ของเรคคอรด์กอ่นหน้าไวใ้นทมี ยกเวน้ในกรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงเจา้ของโดยใชโ้ปรแกรมจดัการการระบุ 

 การดาํเนินการแบบอินเตอรแ์อคทีฟทัง้หมด ระบบจะคงเจา้ของเรคคอรด์กอ่นหน้าไวใ้นทมี ยกเวน้ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงเจา้ของโดยใชโ้ปรแกรมชว่ยนําเขา้ขอ้มลู 
โปรแกรมจดัการการระบุ คณุสมบตักิารอปัเดตเป็นกลุม่ หรอืบรกิารทางเวบ็ 

6 จากโปรไฟล์การเขา้ใช ้ใหเ้ลอืกโปรไฟลก์ารเขา้ใชใ้หมส่าํหรบัเจา้ของกอ่นหน้า  

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการทาํใหโ้ปรไฟลก์ารเขา้ใชอ้ืน่ๆ สามารถใชไ้ดส้าํหรบัทมี โปรดดูที ่กระบวนการตัง้คา่โปรไฟล์การเขา้ใช ้(ในหน้า 277)  

7 คลกิ บนัทกึ  

 
 

เก่ียวกบัฟิลด ์รายการสาํหรบัเลือก และการวดั 
แอปพลเิคชนัจะไมอ่นุญาตใหคุ้ณเปลีย่นชือ่ฟิลด์หรอืคา่รายการสาํหรบัเลอืกทีแ่อปพลเิคชัน่ใชส้าํหรบัการประมาณการและรายงานต่างๆ อย่างไรกต็าม รายการทีส่รา้งไวล้ว่งหน้าบางสว่น เชน่ 
รายการในโฮมเพจ เป็นตน้ จะเลอืกเรคคอรด์ทีจ่ะรวมตามคา่รายการสาํหรบัเลอืก แอปพลเิคชนัจะใชร้หสัทีไ่มข่ ึน้กบัภาษาในการกาํหนดเรคคอรด์ทีจ่ะรวมไวใ้นรายการมาตรฐาน ดงันัน้ 
คณุสามารถเปลีย่นชือ่คา่รายการสาํหรบัเลอืกและชือ่ฟิลด์โดยทีไ่มส่ง่ผลกระทบกบัรายการเหลา่นัน้ 

หมายเหตุ:ใน Oracle CRM On Demand (แอปพลเิคชนัมาตรฐาน) ลาํดบัความสาํคญัของงานถูกระบุอยู่ในรายการงานดว้ยลูกศร โดยลกูศรขึน้หมายถงึ 1-ลาํดบัความสาํคญัสงู 
ไมม่ลีกูศรหมายถงึ 2-ลาํดบัความสาํคญัปานกลาง และลกูศรลงหมายถงึ 3-ลาํดบัความสาํคญัตํ่า หากคณุเปลีย่นคา่ในการแสดงผลของฟิลด์ลาํดบัความสาํคญัในประเภทเรคคอรด์กจิกรรมจากคา่ดฟีอลต ์
(ตวัอย่างเชน่ จากคา่ดฟีอลต์ 1-สงู เป็นคา่ สงูสดุ) Oracle CRM On Demand จะไมแ่สดงลกูศรในฟิลด์ลาํดบัความสาํคญัของรายการงาน เวน้แต่คณุจะใชร้ปูแบบต่อไปนี้: 1-ป้าย, 
2-ป้าย หรอื 3-ป้าย โดย ป้ายเป็นชือ่ทีค่ณุกาํหนดใหก้บัลาํดบัความสาํคญัของงาน ในกรณเีช่นนี้ Oracle CRM On Demand จะแสดงลกูศรขึน้สาํหรบั 1-ป้าย ไมม่ลีูกศรสาํหรบั 
2-ป้าย ลกูศรลงสาํหรบั 3-ป้าย และไม่มลีกูศรสาํหรบัคา่ทีแ่สดงใดๆ ตวัอย่างเชน่ Oracle CRM On Demand จะแสดงลกูศรขึ้นสาํหรบัค่า 1-สงูทีส่ดุของฉัน 
แต่จะไมแ่สดงลกูศรสาํหรบัคา่ สงูทีส่ดุของฉัน Oracle CRM On Demand จะไมแ่สดงลกูศรสาํหรบัคา่ทีก่าํหนดเองใดๆ ทีค่ณุเพิม่ในรายการสาํหรบัเลอืกของฟิลด์ลาํดบัความสาํคญั  
 

เก่ียวกบัการตัง้ค่าเอกสารแนบ 
ขึน้อยูก่บัประเภทเรคคอรด์ สามารถแนบไฟลก์บัเรคคอรด์ดว้ยวธิกีารต่อไปนี้: 
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 ผา่นรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเอกสารแนบในเรคคอร์ดหลกั 

 ผา่นฟิลด์เอกสารแนบ 

เก่ียวกบัการตัง้ค่ารายการท่ีเก่ียวข้องกบัเอกสารแนบ 
ในประเภทเรคคอรด์ทีส่นบัสนุนรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเอกสารแนบทีต่ัง้คา่ลว่งหน้า คณุสามารถตัง้ค่าโครงรา่งเพจและบทบาทผูใ้ชเ้พือ่อนุญาตใหผู้ใ้ชเ้ชือ่มโยงเอกสารแนบหลายรายการกบัเรคคอรด์หลกั 
เอกสารแนบแต่ละรายการสามารถมไีฟลห์รอื URL ได ้หากตอ้งการอนุญาตใหผู้ใ้ชแ้นบไฟลแ์ละ URL ดว้ยวธินีี้ ตอ้งตัง้คา่โครงรา่งเพจและบทบาทผูใ้ชด้งัต่อไปนี้: 

 สว่นเอกสารแนบจะตอ้งใชไ้ดเ้พือ่ใชเ้ป็นสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในโครงรา่งเพจสาํหรบัประเภทเรคคอร์ดหลกั 

 บทบาทผูใ้ชจ้ะตอ้งไดร้บัสทิธิท์ ีจ่ําเป็นในประเภทเรคคอรด์เอกสารแนบ 

 โปรไฟลก์ารเขา้ใชข้องบทบาทผูใ้ชต้อ้งมกีารเขา้ใชท้ีเ่หมาะสมในประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเอกสารแนบในการตัง้คา่การเขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์หลกั 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการปรบัแต่งโครงรา่งเพจ โปรดดูที ่การปรบัแต่งโครงรา่งเพจแบบสแตตกิ (ในหน้า 139) และ การระบุโครงรา่งเพจแบบไดนามกิ (ในหน้า 179) 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่บทบาทผูใ้ชแ้ละโปรไฟลก์ารเขา้ใช ้โปรดดูที ่การจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้(ในหน้า 224) 

ประเภทเรคคอรด์ต่อไปนี้สนบัสนุนรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเอกสารแนบทีต่ัง้คา่ลว่งหน้า: 

 บรษิทั 

 กจิกรรม 

 แคมเปญ 

 ผูต้ดิต่อ 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01, 02 และ 03 

 ตวัแทนจําหน่าย 

 กจิกรรม 

 เงนิทุน 

 คาํขอเงนิทนุ 

 ครวัเรอืน 

 ลดี 

 โอกาสทางการขาย 

 คูค่า้ 

 การเป็นสมาชกิโปรแกรม 

 คาํขอบรกิาร 

 ทางแกป้ญัหา 

เอกสารแนบยงัสามารถเชือ่มโยงกบัเรคคอรด์อเลติและเรคคอรด์ขัน้ตอนการขาย 

ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถดูรายละเอยีดของเอกสารแนบทีเ่พิม่ผา่นรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเอกสารแนบทีต่ัง้คา่ล่วงหน้าได้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัการเอกสารแนบของบรษิทั (ในหน้า 
690) 

เก่ียวกบัการตัง้ค่าฟิลดเ์อกสารแนบ 
ฟิลด์เอกสารแนบอนุญาตใหผู้ใ้ชแ้นบไฟลห์นึ่งไฟล์กบัเรคคอรด์ได ้ฟิลดเ์อกสารแนบรองรบัประเภทเรคคอรด์ต่อไปนี้: 
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 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01, 02, 03, 04 และสงูกวา่ 

 รายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงั 

 การทาํรายการตวัอย่าง 

 ลายเซน็ 

ประเภทเรคคอรด์ต่อไปนี้สนบัสนุนฟิลด์เอกสารแนบ อย่างไรกต็าม ประเภทเรคคอรด์เหลา่นี้สามารถใชเ้ป็นรายการทีเ่กีย่วขอ้งเทา่นัน้ ดงันี้: 

 เอกสารแนบการยอมรบั 

ประเภทเรคคอรด์เอกสารแนบการยอมรบัสามารถใชเ้ป็นรายการทีเ่กีย่วขอ้งในประเภทเรคคอรด์การยอมรบัเทา่นัน้ 

 เอกสารแนบแอปพลเิคชนั 

ประเภทเรคคอรด์เอกสารแนบแอปพลเิคชนัสามารถใชเ้ป็นรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเภทเรคคอรด์แอปพลเิคชนัเทา่นัน้ 

 เอกสารแนบแผนธุรกจิ 

ประเภทเรคคอรด์เอกสารแนบแผนธุรกจิสามารถใชเ้ป็นรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเภทเรคคอรด์แผนธุรกจิเทา่นัน้ 

 เอกสารแนบการรบัรอง 

ประเภทเรคคอรด์เอกสารแนบการรบัรองสามารถใชเ้ป็นรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเภทเรคคอรด์การรบัรองเทา่นัน้ 

 เอกสารแนบคอรส์ 

ประเภทเรคคอรด์เอกสารแนบคอรส์สามารถใชเ้ป็นรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเภทเรคคอรด์คอรส์เท่านัน้ 

 เอกสารแนบการทดสอบ 

ประเภทเรคคอรด์เอกสารแนบการทดสอบสามารถใชเ้ป็นรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเภทเรคคอรด์การทดสอบเทา่นัน้ 

 เอกสารแนบคําขอ MDF 

ประเภทเรคคอรด์เอกสารแนบคาํขอ MDF สามารถใชเ้ป็นรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเภทเรคคอรด์คาํขอ MDF เทา่นัน้ 

 เอกสารแนบวตัถุประสงค์ 

ประเภทเรคคอรด์เอกสารแนบวตัถุประสงคส์ามารถใชเ้ป็นรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเภทเรคคอรด์วตัถุประสงคเ์ท่านัน้ 

 เอกสารแนบโปรแกรมคู่คา้ 

ประเภทเรคคอรด์เอกสารแนบโปรแกรมคู่คา้สามารถใชเ้ป็นรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเภทเรคคอรด์โปรแกรมคูค่า้เทา่นัน้ 

 เอกสารแนบกรมธรรม์ 

ประเภทเรคคอรด์เอกสารแนบกรมธรรมส์ามารถใชเ้ป็นรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเภทเรคคอรด์กรมธรรมเ์ทา่นัน้ 

 เอกสารแนบคาํขอตัง้ราคาพเิศษ 

ประเภทเรคคอรด์เอกสารแนบคาํขอตัง้ราคาพเิศษสามารถใชเ้ป็นรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเภทเรคคอรด์คาํขอตัง้ราคาพเิศษเทา่นัน้ 

ประเภทเรคคอรด์บางชนดิเหลา่นี้เป็นแบบเฉพาะอุตสาหกรรมหรอืเฉพาะสาํหรบั Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition 
และอาจไมม่ใีนเวอรช์นั Oracle CRM On Demand ของคณุ 

ในเรคคอรด์บางประเภทเหลา่นี้ ฟิลดเ์อกสารแนบจะแสดงในโครงรา่งเพจมาตรฐานใน Oracle CRM On Demand 
คณุสามารถแสดงฟิลด์เอกสารแนบในโครงรา่งเพจรายละเอยีดสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทัง้หมดทีแ่สดงในรายการตามทีจ่ําเป็น ฟิลด์เอกสารแนบมสีามฟิลด์ดงัต่อไปนี้: 

 เอกสารแนบ ฟิลดน์ี้จะแสดงไอคอนคลปิเอกสารในเพจแกไ้ขเรคคอรด์ในตอนเริม่ตน้ หลงัจากอปัโหลดไฟล ์ฟิลดจ์ะแสดงชือ่และขนาดของไฟลเ์อกสารแนบในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ 
ในเพจแกไ้ขเรคคอรด์ ในฟิลด์จะแสดงไอคอนคลปิเอกสารและไอคอน X ทีส่ามารถใชล้บไฟล์ หากตอ้งการอนุญาตใหผู้ใ้ชแ้นบไฟล์กบัเรคคอรด์ คณุตอ้งแสดงฟิลด์นี้ในโครงรา่งเพจ 
ฟิลดเ์อกสารแนบจะไมส่ามารถใชเ้ป็นฟิลด์คน้หาได ้เนื่องจากชือ่ไฟลแ์ละขนาดไฟลใ์นฟิลด์นี้เป็นคา่ทีค่าํนวณ 
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 เอกสารแนบ: ช่ือไฟล ์ฟิลด์นี้เป็นแบบอ่านอย่างเดยีวทีป็่อปปเูลทชือ่ไฟลแ์ละผูใ้ชท้ีอ่ปัโหลดโดยอตัโนมตั ิฟิลดเ์อกสารแนบ: ชือ่ไฟลส์ามารถใชเ้ป็นฟิลด์คน้หาได ้แสดงฟิลด์นี้หรอืไมก่ไ็ด้ 

 เอกสารแนบ: ขนาด (ไบต์)  ฟิลด์นี้จะแสดงขนาดของเอกสารแนบ แสดงฟิลด์นี้หรอืไม่กไ็ด ้

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการปรบัแต่งโครงรา่งเพจ โปรดดูที ่การปรบัแต่งโครงรา่งเพจแบบสแตตกิ (ในหน้า 139) และ การระบุโครงรา่งเพจแบบไดนามกิ (ในหน้า 179) 

เก่ียวกบัการตัง้ค่าออบเจกตท่ี์กาํหนดเองและฟิลดเ์อกสารแนบ  
คณุสามารถตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ออบเจกตท์ีก่าํหนดเองไดห้ลายวธิเีพือ่ใหต้รงกบัความตอ้งการทางธุรกจิของบรษิทัคุณดงัต่อไปนี้: 

 คณุสามารถตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเองใหเ้ป็นเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งในประเภทเรคคอรด์อืน่ 
(ประเภทเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเองสนบัสนุนการเป็นประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งในประเภทเรคคอรด์หลกัเกอืบทุกประเภทใน Oracle CRM On Demand) 

ในการตัง้คา่ดงักลา่ว จะมคีวามสมัพนัธ์แบบหนึง่คา่ต่อหลายคา่ระหวา่งเรคคอรด์หลกัและประเภทเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยง เมือ่ฟิลดเ์อกสารแนบถูกแสดงบนประเภทเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยง 
การตัง้คา่นี้ช่วยใหใ้หผู้ใ้ชส้ามารถเชือ่มโยงเอกสารแนบหลายรายการ (หนึง่รายการสาํหรบัแต่ละเรคคอรด์ย่อย) กบัเรคคอรด์หลกัได้  

ตวัอย่างเชน่ คณุสามารถแสดงฟิลด์เอกสารแนบในเพจรายละเอยีดสาํหรบัออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 04 จากนัน้เปลีย่นชือ่ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 04 เพือ่ใหม้ป้ีายเป็นชือ่ 
เอกสารแนบวตัถุประสงค์ จากนัน้ คณุสามารถทาํประเภทเรคคอรด์เอกสารตามวตัถุประสงคใ์หมใ่หใ้ชไ้ดเ้ป็นสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในประเภทเรคคอร์ดวตัถปุระสงคไ์ด้  

 คณุสามารถตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเองในความสมัพนัธ์แบบหลายต่อหลายคา่กบัประเภทเรคคอรด์อืน่ๆ ได ้โปรดดูที ่
เกีย่วกบัความสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่สาํหรบัออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง (ในหน้า 222) สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ 

 คณุสามารถตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเองเพือ่ใชเ้ป็นประเภทเรคคอรด์เอกสารแนบ และทาํใหใ้ชไ้ดเ้ป็นประเภทเรคคอรด์ระดบับนสดุ โดยมแีทบ็ โฮมเพจ รายการ และอืน่ๆ 
เป็นของตวัเอง 

การตัง้คา่ดงักลา่วสามารถใชเ้พือ่อนุญาตใหผู้ใ้ชเ้ขา้ใชส้ ิง่ตพีมิพซ์ึง่มผีูใ้ชจ้ํานวนมากใหค้วามสนใจ 
และอาจจะอนุญาตใหผู้ใ้ชค้น้หาเอกสารแนบทีอ่ปัโหลดไปยงัเรคคอรด์ของประเภทเรคคอรด์เอกสารแนบทีก่าํหนดเอง 

เชน่เดยีวกบัประเภทเรคคอรด์ใดๆ คณุตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ผูใ้ชม้รีะดบัการเขา้ใชท้ีเ่หมาะสมในบทบาทผูใ้ชแ้ละโปรไฟลก์ารเขา้ใชเ้พือ่ใหส้ามารถทาํงานกบัประเภทเรคคอรด์ทีส่นบัสนุนฟิลด์เอกสารแนบ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่บทบาทผูใ้ชแ้ละโปรไฟลก์ารเขา้ใช ้โปรดดูที ่การจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้(ในหน้า 224) 
 

เก่ียวกบัความสมัพนัธแ์บบหลายค่าต่อหลายค่าสาํหรบัออบเจกตท่ี์กาํหนดเอง 
โดยคา่ดฟีอลต์แลว้ ความสมัพนัธ์ทัง้หมดระหวา่งออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01, 02 และ 03 และประเภทเรคคอรด์อืน่ๆ จะเป็นแบบหลายคา่ต่อหลายคา่ อย่างไรกต็าม 
สาํหรบัเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเองในประเภทอืน่ๆ ทัง้หมด (เชน่ ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 04) ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเภทเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเองและประเภทเรคคอรด์อืน่ๆ 
(รวมถงึประเภทเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเองอืน่ๆ ดว้ย) จะเป็นแบบหนึ่งคา่ต่อหลายคา่ตามค่าดฟีอลต ์

คณุสามารถจดัทาํความสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่ใหก้บัประเภทเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเองไดโ้ดยการใชป้ระเภทเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเองอืน่เป็น Intersection Table 

ข้อดีของการใช้ประเภทเรคคอรด์ออบเจกตท่ี์กาํหนดเองเป็น Intersection Table 
 การใชป้ระเภทเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเองเป็น Intersection Table แทนการใชค้วามสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่กบัประเภทเรคคอรด์อืน่ทีร่ะบุไวภ้ายในออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01 
ถงึ 03 มขีอ้ดตี่อไปนี้: 

 ความยืดหยุ่น คณุจะมคีวามยดืหยุ่นมากขึน้ในการควบคมุความสมัพนัธ์ระหวา่งออบเจกต์ การใชป้ระเภทเรคคอรด์ทีก่าํหนดเองเป็นตารางอนิเตอรเ์ซกชนั 
ทาํใหส้ามารถเขา้ใชเ้รคคอรด์อนิเตอรเ์ซกชนัในประเภทเรคคอรด์ของออบเจกต์ทีก่าํหนดเองไดโ้ดยตรง ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01, 02 และ 03 จะไมแ่สดงตารางอนิเตอรเ์ซกชนั 
และความสมัพนัธ์แบบหลายค่าต่อหลายคา่ของออบเจกต์กบัประเภทเรคคอรด์อืน่ๆ ดงันัน้ ผูใ้ชจ้งึไมส่ามารถดูหรอืแกไ้ขเรคคอรด์อนิเตอรเ์ซกชนัได ้ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 04 
และประเภทเรคคอรด์ทีส่งูกวา่กม็คีวามยดืหยุ่นมากขึน้เชน่กนั เนื่องจากประเภทเรคคอรด์ดงักลา่วอนุญาตใหค้ณุกาํหนดวา่ประเภทเรคคอรด์ใดทีค่วรมคีวามสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่ 
ความสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่ของออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01, 02 และ 03 กบัประเภทเรคคอรด์อืน่ๆ จะมกีารตัง้คา่ลว่งหน้า และคณุไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้ตวัอย่างเชน่ 
เมือ่ใชอ้อบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01 และหากคุณต้องการเฉพาะความสมัพนัธ์แบบหนึง่ค่าต่อหลายค่าระหวา่งออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01 และบรษิทั 
ระบบจะจดัเกบ็ออบเจกต์นี้เป็นความสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่ ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01 ใชเ้รคคอรด์เพิม่เตมิในการจดัเกบ็ความสมัพนัธ์ในตารางอนิเตอรเ์ซกชนัทีซ่อ่นอยู่ 
แมว้า่จะไมจ่ําเป็นกต็าม และเรคคอรด์เพิม่เตมิเหลา่นี้จะนบัรวมกบัการจดัสรรเรคคอรด์ของบรษิทัของคณุ อย่างไรกต็าม หากคณุใชอ้อบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 04 
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และคุณตอ้งการเฉพาะความสมัพนัธ์แบบหนึ่งคา่ต่อหลายคา่ระหวา่งออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 04 และบรษิทั คณุสามารถใชค้า่ดฟีอลตข์องความสมัพนัธ์แบบหนึ่งคา่ต่อหลายคา่ทีร่ะบุได ้
หรอืหากคณุไมไ่ดใ้ชอ้อบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 04 คณุสามารถเลอืกใชป้ระเภทเรคคอรด์ของออบเจกต์ทีก่าํหนดเองอืน่เพือ่จดัทาํความสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่ระหวา่งออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 
04 และบรษิทั 

 ใช้ร่วมกนัได้ดีข้ึน กจิกรรมการใชร้ว่มกนัจะมปีระสทิธภิาพมากขึน้ เมือ่คณุใชป้ระเภทเรคคอรด์ออบเจกตท์ีก่าํหนดเองเป็น Intersection Table 
คณุสามารถโหลดความสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่ไปยงัประเภทเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเองไดโ้ดยตรง โดยใชเ้ครือ่งมอือมิปอรต์ใน Oracle CRM On Demand 
หรอืบรกิารทางเวบ็ อย่างไรกต็าม เครือ่งมอือมิปอรต์ไมส่นบัสนุนการอมิปอรต์ความสมัพนัธ์ระหวา่งออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01, 02 และ 03 กบัประเภทเรคคอรด์อืน่ๆ นอกจากนี้ 
กจิกรรมการใชร้่วมกนัยงัสามารถตดิตามไดเ้ฉพาะฟิลด์หลกัของออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01, 02 และ 03 เทา่นัน้ กจิกรรมการใชร้่วมกนัไมส่ามารถตดิตามกจิกรรมใดๆ 
ทีเ่กดิขึน้สาํหรบัออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01, 02 และ 03 กบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งได ้เชน่ การเชือ่มโยงหรอืยกเลกิการเชือ่มโยงกบัประเภทเรคคอรด์อืน่ เป็นตน้ อย่างไรกต็าม 
หากคุณกาํลงัใชอ้อบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 04 และประเภทเรคคอรด์ทีส่งูกวา่อืน่ๆ เป็น Intersection Table คณุจะสามารถตดิตามและตรวจสอบกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ใน 
Intersection Table ได ้เนื่องจากเป็นประเภทเรคคอรด์ออบเจกต์ทีส่นบัสนุนกจิกรรมการใชร้ว่มกนั 

 สามารถจดัเกบ็ข้อมูลได้เพ่ิมเติม คณุอาจตอ้งการจดัเกบ็ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัความสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่ระหวา่งประเภทเรคคอรด์สองประเภท ตวัอย่างเชน่ ฟิลด์ขอ้ความ 
หรอืรปูแบบธุรกจิทีซ่บัซอ้นมากขึน้อาจตอ้งการความสมัพนัธ์กบัประเภทเรคคอรด์อืน่ดว้ย ออบเจกตท์ีก่าํหนดเอง 04 และประเภทเรคคอรด์ทีส่งูกว่าสนบัสนุนฟิลด์ทีก่าํหนดเองทัง้หมดทีม่อียู่ใน 
Oracle CRM On Demand จงึทาํใหค้ณุสามารถจดัทาํฟิลด์ทีก่ําหนดเองใน Intersection Table ได ้ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 04 
และประเภทเรคคอรด์ทีส่งูกวา่ยงัสนบัสนุนความสมัพนัธ์กบัประเภทเรคคอรด์อืน่ดว้ย คณุจงึสามารถจดัทาํความสมัพนัธ์กบั Intersection Table ได ้Intersection Table 
สาํหรบัออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01, 02 และ 03 กบัประเภทเรคคอรด์อืน่ๆ นัน้ไมส่นบัสนุนฟิลด์ทีก่าํหนดเองหรอืความสมัพนัธ์กบัประเภทเรคคอรด์อืน่ 

ตวัอย่าง การจดัทาํความสมัพนัธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่า 
บรษิทัของคุณเป็นเจา้ของและจดัการศนูย์ประชมุ และจดัเตรยีมสิง่อํานวยความสะดวกในการประชมุแกบ่รษิทัอืน่ รฐับาล และอืน่ๆ 
คณุตอ้งการใชป้ระเภทเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเองเพือ่ตดิตามขอ้มลูเกีย่วกบักจิกรรมและใชป้ระเภทเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเองอืน่ในการตดิตามขอ้มลูเกีย่วกบัหอ้งทีใ่ชใ้นแต่ละกจิกรรม 
โดยแต่ละหอ้งจะใชใ้นหลายๆ กจิกรรม และแต่ละกจิกรรมสามารถใชห้อ้งไดเ้ป็นจํานวนมาก ดงันัน้ คณุจงึตอ้งมคีวามสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่ระหวา่งประเภทเรคคอรด์นัน้ 

ในการจดัทาํความสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายค่า คณุสามารถใชป้ระเภทเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเองทีส่ามเป็น Intersection Table เพือ่ตดิตามขอ้มลูเกีย่วกบัการจองหอ้งหรอืเซสชนั 
คณุสามารถจดัทาํความสมัพนัธ์แบบหนึง่คา่ตอ่หลายคา่ระหวา่งหอ้งและเซสชนั และความสมัพนัธ์แบบหนึง่คา่ต่อหลายค่าระหวา่งกจิกรรมและเซสชนั 
ซึง่ใหผ้ลลพัธ์เป็นความสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่ระหวา่งหอ้งและกจิกรรม 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์และความสมัพนัธ์สาํหรบัตวัอย่างนี้ ออบเจกตท์ีก่าํหนดเอง 04, 05 และ 06 ใชก้บัประเภทเรคคอรด์ใหม ่  

ในการตัง้ค่าความสมัพนัธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่า 

1 หากประเภทเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเองทีคุ่ณตอ้งการใชไ้มไ่ดต้ัง้คา่ไวส้าํหรบับรษิทัของคุณ โปรดตดิตอ่ฝา่ยบรกิารลกูคา้เพือ่ขอใหต้ัง้คา่ดงักลา่ว 

2 เมือ่ฝา่ยบรกิารลกูคา้ตัง้คา่ออบเจกต์ทีก่าํหนดเองแลว้ ใหเ้ปลีย่นชือ่ประเภทเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 04, 05 และ 06 เป็น หอ้ง, กจิกรรม และเซสชนั ตามลาํดบั 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการเปลีย่นชือ่ประเภทเรคคอรด์ โปรดดูที ่การเปลีย่นชือ่ประเภทเรคคอรด์ (ในหน้า 206) 

3 สาํหรบัแต่ละบทบาทผูใ้ชท้ีต่อ้งเขา้ใชป้ระเภทเรคคอรด์ใหมน่ี้ ใหต้ัง้คา่ระดบัการเขา้ใชท้ีจ่ําเป็นนี้ในขัน้ตอนที ่2 การเขา้ใชป้ระเภทเรคคอรด์ของวซิารด์การจดัการบทบาท 
(คณุเป็นผูก้าํหนดระดบัการเขา้ใชท้ีจ่ําเป็นตามความรบัผดิชอบของผูใ้ช)้ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้คา่บทบาทผูใ้ช ้โปรดดูที ่การเพิม่บทบาท (ในหน้า 258) 

4 สาํหรบัแต่ละบทบาทผูใ้ชท้ีต่อ้งเขา้ใชป้ระเภทเรคคอรด์ใหมน่ี้ ใหต้ัง้คา่โปรไฟล์การเขา้ใชข้องประเภทเรคคอรด์ใหมน่ี้ 

อย่างน้อยทีส่ดุ คณุตอ้งตัง้คา่รายการต่อไปนี้: 

 ในประเภทเรคคอรด์หอ้งใหม่ ใหส้ทิธิด์ูในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของเซสชนัใหม่ 

 ในประเภทเรคคอรด์กจิกรรมใหม่ ใหส้ทิธิด์ูในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของเซสชนัใหม ่

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่โปรไฟลก์ารเขา้ใช ้โปรดดูที ่กระบวนการการตัง้คา่โปรไฟล์การเขา้ใช ้(โปรดดูที ่"กระบวนการตัง้คา่โปรไฟลก์ารเขา้ใช"้ ในหน้า 277) 
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5 จดัทาํโครงรา่งเพจใหมส่าํหรบัประเภทเรคคอรด์ใหม:่ 

 ในโครงรา่งเพจรายละเอยีดของประเภทเรคคอรด์หอ้งใหม่ ใหร้วมประเภทเรคคอรด์เซสชนัใหมเ่ป็นสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ในโครงรา่งเพจรายละเอยีดของประเภทเรคคอรด์กจิกรรมใหม่ ใหร้วมประเภทเรคคอรด์เซสชนัใหม่เป็นสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่โครงรา่งเพจ โปรดดูที ่การปรบัแต่งโครงรา่งเพจแบบสแตตกิ (ในหน้า 139) 

6 สาํหรบัแต่ละบทบาทผูใ้ชท้ีต่อ้งเขา้ใชป้ระเภทเรคคอรด์ใหมน่ี้ ใหร้ะบุโครงร่างเพจทีค่ณุจดัทาํขึน้ในขัน้ตอนที ่6 ของวซิารด์การจดัการบทบาท 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้คา่บทบาทผูใ้ช ้โปรดดูที ่การเพิม่บทบาท (ในหน้า 258) 

หมายเหตุ: นอกจากการเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ตามทีอ่ธบิายไวใ้นขัน้ตอนกอ่นหน้านี้แลว้ คณุสามารถปรบัแต่งประเภทเรคคอรด์ใหมเ่ช่นเดยีวกบัทีป่รบัแต่งประเภทเรคคอรด์อืน่ๆ ได ้
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการปรบัแต่งประเภทเรคคอรด์ โปรดดูที ่เพจการปรบัแต่งแอปพลเิคชนัประเภทเรคคอรด์ (ในหน้า 88) 
 

การจดัการผูใ้ช้และการควบคมุการเข้าใช้ 
หวัขอ้นี้มขีอ้มลูเกีย่วกบัการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน  ดําเนนิการต่อไปนี้: 

 ตรวจสอบวา่คณุมสีทิธิท์ ีเ่หมาะสมในบทบาทผูใ้ชข้องคณุ: 

 ในการเขา้ใชล้งิคก์ารจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคุมการเขา้ใชใ้นโฮมเพจการจดัการ บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิจ์ดัการผูใ้ช ้หรอืสทิธิจ์ดัการบทบาทและการเขา้ใช ้หรอืทัง้สองสทิธิน์ี้ 

 ในการตัง้คา่ผูใ้ช ้บทบาทของคณุตอ้งมสีทิธิจ์ดัการผูใ้ช ้หรอืสทิธิจ์ดัการผูใ้ชภ้ายในหน่วยงานของคู่คา้ 

หมายเหตุ: ผูใ้ชท้ีม่สีทิธิจ์ดัการผูใ้ชภ้ายในหน่วยงานของคูค่า้สามารถตัง้คา่ผูใ้ชใ้นหน่วยงานของคู่คา้ของผูใ้ชไ้ดเ้ทา่นัน้ 

 ในการตัง้คา่โปรไฟล์การเขา้ใชแ้ละบทบาททีบ่รษิทัของคณุ บทบาทของคณุตอ้งมสีทิธิจ์ดัการบทบาทและการเขา้ใช ้

 ในการจดัทํา แกไ้ข หรอืลบกลุ่ม บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิจ์ดัการบทบาทและการเขา้ใช ้ในการเพิม่ผูใ้ชเ้ขา้ในกลุม่หรอืลบผูใ้ชอ้อกจากกลุ่ม 
บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมทีัง้สทิธิจ์ดัการบทบาทและการเขา้ใชแ้ละจดัการผูใ้ช ้

 ในการตัง้คา่สมดุบนัทกึ บทบาทของคณุตอ้งมสีทิธิจ์ดัการสมดุบนัทกึ 

 ในการตัง้คา่พืน้ทีใ่นบรษิทัของคุณ บทบาทของคุณตอ้งมสีทิธิ ์จดัการพืน้ที ่

 เปรยีบเทยีบจํานวนใบอนุญาตกบัจํานวนผูใ้ชท้ีต่อ้งใชง้าน เฉพาะผูใ้ชท้ีใ่ชง้านเทา่นัน้จงึจะสามารถเขา้ใช ้Oracle CRM On Demand ได ้
จํานวนทัง้หมดของผูใ้ชท้ีใ่ชง้านตอ้งไมเ่กนิจํานวนใบอนุญาตสาํหรบับรษิทัของคณุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตรวจสอบสถานะใบอนุญาต โปรดดูที ่
การตรวจสอบสถานะใบอนุญาตและผูใ้ชท้ีใ่ชง้าน (ในหน้า 40) 

 อ่านขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบับทบาทและโปรไฟลก์ารเขา้ใช ้ดูทีห่วัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ: 

 การจดัการบทบาท (ในหน้า 252) 

 แนวปฏบิตัใินการตัง้คา่บทบาท (ในหน้า 253) 

 การจดัการโปรไฟล์การเขา้ใช ้(ในหน้า 264) 

 เกีย่วกบัระดบัการเขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์หลกั (ในหน้า 270) 

 เกีย่วกบัระดบัการเขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง (ในหน้า 270) 

 วธิกีารกาํหนดสทิธิเ์ขา้ใช ้(ในหน้า 326) 

 กาํหนดโปรไฟลท์ีคุ่ณจะใชเ้พือ่จดัการการเขา้ใชข้อ้มลูสาํหรบัสมดุบนัทกึ บทบาท และทมี 
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 กาํหนดบทบาททีค่ณุตอ้งการกาํหนดใหก้บัผูใ้ชแ้ต่ละราย และกาํหนดบุคคลทีผู่ใ้ชแ้ต่ละรายตอ้งรายงานโดยตรง หากองค์กรของคณุจําเป็นตอ้งมบีทบาทเพิม่เตมิเพือ่รองรบัประเภทธุรกจิจํานวนมาก 
ใหส้รา้งบทบาทใหมท่ีค่ณุตอ้งการ 

การตัง้คา่สะสมของผูใ้ชท้ัง้หมดในบรษิทัของคณุ จะเป็นตวักาํหนดลาํดบัชัน้ของการรายงานและโควตา้การขายในบรษิทัของคณุ 

สาํหรบัผูใ้ชแ้ต่ละรายในบรษิทัของคุณ คณุตอ้งระบุบทบาทผูใ้ชใ้หทุ้กคน บทบาทผูใ้ชแ้ละโปรไฟลก์ารเขา้ใชท้ีเ่กีย่วขอ้งจะกาํหนดการเขา้ใชแ้ทบ็ คณุสมบตั ิและเรคคอรด์ของพนกังานแต่ละคน 
รวมทัง้กาํหนดโครงรา่งเพจทีพ่นกังานสามารถดูไดเ้มือ่ใชแ้อปพลเิคชนั 

คลกิทีห่วัขอ้เพือ่ดูข ัน้ตอนการจดัการผูใ้ช ้โปรไฟล์การเขา้ใช ้บทบาท สมดุบนัทกึทีก่าํหนดเอง และกลุม่ 

 การตัง้คา่ผูใ้ช ้(ในหน้า 227) 

 การตัง้คา่โควตา้การขายของผูใ้ช ้(ในหน้า 238) 

 การตัง้คา่สมดุบนัทกึดฟีอลต์ตามประเภทเรคคอร์ดสาํหรบัผูใ้ช ้(ในหน้า 239) 

 การเปลีย่น ID ผูใ้ชข้องผูใ้ช ้(ในหน้า 240) 

 การรเีซต็รหสัผา่นของผูใ้ช ้(ในหน้า 240) 

 การรเีซต็ PIN DMS ของผูใ้ช ้(ในหน้า 241) 

 การเปลีย่นแปลงฝา่ยหลกัสาํหรบัผูใ้ช ้(ในหน้า 241) 

 การตรวจสอบกจิกรรมการไซน์อนิของผูใ้ช ้(ในหน้า 242) 

 การตรวจดูกจิกรรมเกีย่วกบัความปลอดภยัของผูใ้ช ้(ในหน้า 242) 

 การจดัการผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย (ผูดู้แลระบบ) (ในหน้า 244) 

 การจดัทาํงวดสนิคา้คงคลงัสาํหรบัผูใ้ช ้(ในหน้า 246) 

 การเลกิใชง้านผูใ้ช ้(ในหน้า 247) 

 กระบวนการตัง้คา่ผูดู้แลของคูค่า้ (ผูดู้แลระบบ) (ในหน้า 247) 

 การตัง้คา่ผูใ้ช ้(คูค่า้) (ในหน้า 248) 

 การเปลีย่น ID ผูใ้ชข้องผูใ้ช ้(คูค่า้) (ในหน้า 250) 

 การรเีซต็รหสัผา่นของผูใ้ช ้(คูค่า้) (ในหน้า 251) 

 การเลกิใชง้านผูใ้ช ้(คูค่า้) (โปรดดูที ่"การยกเลกิผูใ้ช ้(คูค่า้)" ในหน้า 251) 

 การเพิม่บทบาท (ในหน้า 258) 

 กระบวนการตัง้คา่โปรไฟล์การเขา้ใช ้(ในหน้า 277) 

 กระบวนการตัง้คา่สมดุบนัทกึ (ในหน้า 301) 

 การตรวจสอบการตัง้คา่สมดุบนัทกึสาํหรบับทบาทผูดู้แลระบบ (ในหน้า 302) 

 การจดัทาํประเภทสมดุบนัทกึและบทบาทผูใ้ชส้มดุบนัทกึ (ในหน้า 305) 

 การตัง้คา่โหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ (ในหน้า 306) 

 การจดัทาํสมดุบนัทกึและลาํดบัชัน้สมดุบนัทกึ (ในหน้า 307) 

 การเชือ่มโยงผูใ้ชก้บัสมดุบนัทกึ (ในหน้า 308) 

 การจดัทาํโปรไฟลก์ารเขา้ใชข้องสมดุบนัทกึ (โปรดดูที ่"การจดัทาํโปรไฟลก์ารเขา้ใชส้าํหรบัสมดุบนัทกึ" ในหน้า 311) 

 การใชง้านสมดุบนัทกึสาํหรบับรษิทัของคุณ (ในหน้า 312) 
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 การใชง้านสมดุบนัทกึสาํหรบัผูใ้ชแ้ละบทบาทผูใ้ช ้(ในหน้า 312) 

 การเพิม่สมดุบนัทกึลงในโครงรา่งเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 314) 

 การระบเุรคคอรด์ใหก้บัสมดุบนัทกึ (ในหน้า 315) 

 การรเีซต็โครงรา่งเพจสว่นบคุคล (ในหน้า 280) 

 การรเีซต็โครงรา่งแถบการดําเนนิการสว่นบุคคล (ในหน้า 281) 

 การรเีซต็โครงรา่งโฮมเพจสว่นบุคคล (ในหน้า 281) 

 การตัง้คา่กลุ่ม (ในหน้า 322) 

 การตัง้คา่พืน้ที ่(ในหน้า 324) 

คําแนะนํา:  พจิารณาการตัง้คา่ผูใ้ชท้ดสอบสาํหรบัแต่ละบทบาท จากนัน้เปิดใชง้านผูใ้ชท้ดสอบ เพือ่ใหแ้น่ใจวา่การตัง้คา่เป็นไปอย่างถูกตอ้งกอ่นจะใชง้านผูใ้ชอ้ืน่ อย่าใชง้านผูใ้ชอ้ืน่ๆ 
จนกวา่คณุจะเสรจ็สิน้กจิกรรมการตัง้คา่ผูใ้ชท้ัง้หมด รวมถงึสทิธิก์ารเขา้ใช ้โครงรา่งบทบาท ลาํดบัชัน้การรายงานและการใชข้อ้มลูร่วมกนั เวริ์กโฟลว ์และการกาํหนดกระบวนการทางธุรกจิอืน่ๆ เอง 
อย่าลมืยกเลกิผูใ้ชท้ดสอบหลงัจากการทดสอบเสรจ็สิน้ 
 

การจดัการผู้ใช้ 
ผูใ้ชค้อืเอนทติหีนึง่ใน Oracle CRM On Demand ทีส่ามารถหรอืไมส่ามารถโตต้อบกบั Oracle CRM On Demand เชน่ ผูใ้ชอ้าจเป็นพนกังานในบรษิทัของคณุ, คูค่า้ 
หรอืแอปพลเิคชนัภายนอก ผูใ้ชอ้าจมหีรอืไมม่กีารใชง้าน ผูใ้ชท้ีใ่ชง้านสามารถโตต้อบกบั Oracle CRM On Demand ในขณะทีผู่ใ้ชท้ีไ่มใ่ชง้านไมส่ามารถทาํได้ ในการโตต้อบกบั 
Oracle CRM On Demand ผูใ้ชท้ีใ่ชง้านจะถูกตรวจสอบพสิจูน์ตามนโยบายการไซน์อนิและรหสัผา่นทีส่รา้งขึน้สาํหรบับรษิทัของคุณ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบันโยบายการไซน์อนิและรหสัผา่น โปรดดูที ่เกีย่วกบันโยบายการไซน์อนิและรหสัผา่น (ในหน้า 40) 

ผูใ้ชแ้ต่ละรายจะไดร้บัการกาํหนดบทบาท บทบาทเดยีวกนัสามารถถูกกาํหนดใหก้บัผูใ้ชห้ลายรายได ้บทบาทใน Oracle CRM On Demand 
มคีวามคลา้ยคลงึกบัหน้าทีท่างธุรกจิทีผู่ใ้ชท้าํอยู่ในองคก์ร เชน่ หน้าทีข่องพนักงานขาย หรอืผูจ้ดัการฝา่ยบรกิาร ในองคก์รของคณุ 
หน้าทีท่างธุรกจิของคณุจะใหส้ทิธิท์ ีเ่ฉพาะเจาะจงสาํหรบัหน้าทีท่างธุรกจินัน้ ในทาํนองเดยีวกนั ใน Oracle CRM On Demand บทบาทจะกาํหนดสิง่ต่อไปนี้:  

 คณุสมบตัใิน Oracle CRM On Demand ทีผู่ใ้ชไ้ดร้บัสทิธิใ์ชง้าน 

 สทิธิต์่างๆ ทีผู่ใ้ชไ้ดร้บัในการใชข้อ้มลูทีม่กีารป้องกนั 

 การตัง้คา่อนิเตอรเ์ฟซผูใ้ชท้ีแ่สดงขอ้มลู 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบับทบาท โปรดดูที ่การจดัการบทบาท (ในหน้า 252) ในการจดัการผูใ้ช ้ใหด้ําเนนิการดงัต่อไปนี้: 

 การตัง้คา่ผูใ้ช ้(ในหน้า 227) 

 การตัง้คา่โควตา้การขายของผูใ้ช ้(ในหน้า 238) 

 การเปลีย่น ID ผูใ้ชข้องผูใ้ช ้(ในหน้า 240) 

 การรเีซต็รหสัผา่นของผูใ้ช ้(ในหน้า 240) 

 การรเีซต็ PIN DMS ของผูใ้ช ้(ในหน้า 241) 

 การเปลีย่นแปลงฝา่ยหลกัสาํหรบัผูใ้ช ้(ในหน้า 241) 

 การตรวจสอบกจิกรรมการไซน์อนิของผูใ้ช ้(ในหน้า 242) 

 การตรวจดูกจิกรรมเกีย่วกบัความปลอดภยัของผูใ้ช ้(ในหน้า 242) 

 การจดัการผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย (ผูดู้แลระบบ) (ในหน้า 244) 

 การจดัทาํงวดสนิคา้คงคลงัสาํหรบัผูใ้ช ้(ในหน้า 246) 
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 การเลกิใชง้านผูใ้ช ้(ในหน้า 247) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
ดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการผูใ้ช:้ 

 เกีย่วกบัโครงรา่งของเพจผูใ้ช ้(ในหน้า 237) 

 เกีย่วกบัการมอบหมายผูใ้ช ้(ในหน้า 243) 

 ฟิลด์ผูใ้ช ้(ในหน้า 229) 

 การดูแนวทางการตรวจสอบสาํหรบัเรคคอรด์ 

 การปรบัแต่งแนวทางการตรวจสอบ (ในหน้า 172) 
 

การตัง้ค่าผูใ้ช้ 
เมือ่ตัง้คา่ผูใ้ช ้ตอ้งตรวจสอบฟิลด์ต่อไปนี้เป็นพเิศษ เนื่องจากฟิลด์เหลา่นี้กาํหนดการเขา้ใช ้การดู และการดําเนนิการของผูใ้ช:้ 

 ฟิลดส์ถานะ เมือ่คณุตัง้คา่ผูใ้ชใ้นครัง้แรก คณุสามารถอนุญาตใหผู้ใ้ชเ้ขา้ใช ้Oracle CRM On Demand ไดท้นัทโีดยตัง้คา่สถานะผูใ้ชเ้ป็นใชง้านและพรอมต์ Oracle CRM 
On Demand ใหส้ง่ขอ้มลูไซน์อนิทีจ่ําเป็นไปยงัผูใ้ชเ้มือ่คณุบนัทกึเรคคอรด์ผูใ้ช ้โดยเลอืกตวัเลอืกทีเ่หมาะสมในเรคคอรด์ผูใ้ช ้

หรอืหากคณุไมต่อ้งการใหผู้ใ้ชเ้ขา้ใช ้Oracle CRM On Demand ไดจ้นกวา่จะอนุญาตในภายหลงั ใหต้ัง้คา่เรคคอรด์ผูใ้ชแ้ละตัง้คา่สถานะผูใ้ชเ้ป็นไมใ่ชง้าน 
เมือ่ในเวลาต่อมาคณุตอ้งการอนุญาตใหผู้ใ้ชเ้ขา้ใช ้Oracle CRM On Demand ได ้ใหเ้ปลีย่นสถานะผูใ้ชเ้ป็นใชง้าน 
และใชฟ้งัก์ชนัรเีซต็รหสัผา่นเพือ่สง่ขอ้มลูไซน์อนิทีจ่ําเป็นไปยงัผูใ้ชท้างอเีมล์ 

 ฟิลดผ์ูร้บัรายงานหรือฟิลดผ์ูร้บัรายงาน (ช่ือย่อ) โครงสรา้งการรายงานจะกาํหนดวา่ผูจ้ดัการสามารถเขา้ใชเ้รคคอรด์ของผูใ้ดไดบ้า้ง 
และยงักาํหนดวา่ขอ้มลูของใครจะถูกนําไปรวมในการคาํนวณสาํหรบัการประมาณการ รวมถงึรายงานสาํหรบัผูจ้ดัการและผูบ้รหิาร เพจทีค่ณุตัง้คา่ผูใ้ชส้ามารถมฟิีลด์ผูร้บัรายงาน หรอืผูร้บัรายงาน 
(ชือ่ย่อ) ได ้แต่จะตอ้งไม่มทีัง้สองฟิลด์นี้พรอ้มกนั สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์ผูร้บัรายงาน และผูร้บัรายงาน (ชือ่ย่อ) โปรดดูที ่เกีย่วกบัฟิลด์ผูร้บัรายงาน และผูร้บัรายงาน (ชือ่) 
บนเรคคอรด์ผูใ้ช ้(โปรดดูที ่"เกีย่วกบัฟิลด์ผูร้บัรายงานและฟิลด์ผูร้บัรายงาน (ชือ่ย่อ) บนเรคคอรด์ผูใ้ช"้ ในหน้า 238) 

คําแนะนํา: ป้อนผูใ้ชท้ีอ่ยู่บนสดุของลาํดบัชัน้การรายงานกอ่น 

 ฟิลดบ์ทบาท บทบาทของผูใ้ชจ้ะกาํหนดสทิธิข์องผูใ้ชใ้นการเขา้ใชง้านแทบ็ คณุสมบตั ิเรคคอรด์ และโครงรา่งเพจต่างๆ 

หมายเหตุ: คณุสามารถอมิปอรต์เรคคอรด์ผูใ้ชข้องคณุโดยใชโ้ปรแกรมชว่ยอมิปอรต์ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัตวัเลอืกนี้ โปรดดูที ่เครือ่งมอือมิปอรต์และเอก็ซป์อรต์ (ในหน้า 471) 

เก่ียวกบัข้อมูลไซน์อินสาํหรบัผูใ้ช้ใหม่ 
ในการไซน์อนิเขา้ใช ้Oracle CRM On Demand ผูใ้ชใ้หมต่อ้งม ีURL ชัว่คราวสาํหรบั Oracle CRM On Demand และรหสัผา่นชัว่คราว คณุสามารถพรอมต์ 
Oracle CRM On Demand ใหส้ง่ขอ้มลูไซน์อนิไปยงัผูใ้ชใ้นเวลาทีคุ่ณจดัทาํบญัชผีูใ้ช ้หรอืคณุสามารถดําเนินการไดใ้นภายหลงั ดงันี้: 

 หากคุณตอ้งการสง่ขอ้มลูไซน์อนิในเวลาทีค่ณุตัง้ค่าบญัชผีูใ้ช ้ใหเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายอเีมลใ์นเรคคอรด์ผูใ้ชก้อ่นบนัทกึเรคคอรด์ผูใ้ชใ้นครัง้แรก 

ขึน้อยู่กบัวา่คณุจะใชปุ้่มเพิม่ด่วนหรอืปุ่มเพิม่ผูใ้ชเ้พือ่จดัทาํเรคคอรด์ผูใ้ชห้รอืไม่ ชอ่งทาํเครือ่งหมายอเีมลจ์ะมชีือ่ดงันี้: 

 ชอ่งทาํเครือ่งหมายอเีมลใ์นเพจเพิม่ด่วน 

 ชอ่งทาํเครือ่งหมายสง่อเีมลร์หสัผา่นชัว่คราวเมือ่ฉันคลกิบนัทกึในเพจแกไ้ขผูใ้ช ้

โปรดสงัเกตวา่คณุตอ้งเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายกอ่นบนัทกึเรคคอรด์ในครัง้แรกหากคุณตอ้งการขอ้มลูเพือ่สง่ไปยงัผูใ้ชใ้นทนัท ีขอ้มลูไซน์อนิจะถูกสง่ไปยงัผูใ้ชท้างอเีมลเ์ป็นสองสว่น: 

 อเีมลท์ีห่นึ่งม ีURL ชัว่คราว 

 อเีมลท์ีส่องมรีหสัผา่นชัว่คราวและรายละเอยีด ID ไซน์อนิของผูใ้ช ้
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 หากคุณตอ้งการสง่ขอ้มลูไซน์อนิไปยงัผูใ้ชใ้นภายหลงั อย่าเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายอเีมลเ์มือ่คุณจดัทาํเรคคอรด์ผูใ้ช ้

ในภายหลงัเมือ่คณุตอ้งการสง่ขอ้มลูไซน์อนิไปยงัผูใ้ช ้คณุสามารถพรอมต์ Oracle CRM On Demand ใหส้ง่ขอ้มลูไดโ้ดยคลกิทีปุ่่มรเีซต็รหสัผา่นในเรคคอรด์ผูใ้ช ้
เมือ่คณุคลกิปุ่มรเีซต็รหสัผา่น ขอ้มลูไซน์อนิจะถูกสง่ไปยงัผูใ้ชท้างอเีมลเ์ป็นสองสว่น: 

 อเีมลท์ีห่นึ่งม ีURL ชัว่คราว 

 อเีมลท์ีส่องมรีหสัผา่นชัว่คราว 

ในกรณนีี้ อเีมลจ์ะไม่รวมรายละเอยีด ID ไซน์อนิของผูใ้ช ้

เก่ียวกบัการลบผูใ้ช้ 
คณุไมส่ามารถลบผูใ้ชไ้ด้ เมือ่พนกังานลาออกจากบรษิทัของคุณ ใหเ้ปลีย่นสถานะของพนกังานนัน้เป็น ไมใ่ชง้าน 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการตัง้คา่ผูใ้ชท้ีบ่รษิทัของคณุ บทบาทของคุณตอ้งมสีทิธิจ์ดัการผูใ้ช ้

ในการตัง้ค่าผูใ้ช้ 

1 ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ 

2 ในสว่นการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้ใหค้ลกิลงิค์ การจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้

3 คลกิทีล่งิค ์การจดัการผูใ้ช ้ในเพจการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้

4 ในเพจรายชือ่ผูใ้ช ้ใหท้าํอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 ในการเพิม่ผูใ้ชใ้หม่ ใหค้ลกิ ผูใ้ชใ้หม ่

 ในการเพิม่ผูใ้ชห้ลายคนอย่างรวดเรว็ ใหค้ลกิ เพิม่ด่วน 

การดําเนนิการนี้จะเปิดเพจเพิม่ด่วน ขึน้เพือ่ใหค้ณุป้อนขอ้มลูทีจ่ํากดัเทา่ทีจ่ําเป็นสาํหรบัแต่ละผูใ้ช ้เชน่ เพจนี้จะไมอ่นุญาตใหค้ณุระบุลาํดบัชัน้การรายงาน  

หมายเหตุ: คณุสามารถใชว้ธิเีพิม่ด่วนไดห้ากคุณกาํหนดฟิลด์ผูใ้ชท้ีจ่ําเป็นไวแ้ลว้นอกเหนอืจากทีอ่ยู่ในเพจเพิม่ด่วน 

หลงัจากทีป้่อนขอ้มลูในวนิโดวเ์พิม่ด่วน ใหค้ลกิ บนัทกึ การดําเนนิการนี้จะนําคณุไปยงัเพจรายชือ่ผูใ้ช ้

 ในการแกไ้ขขอ้มลูผูใ้ช ้ใหค้ลกินามสกุลของผูใ้ช ้และในเพจรายละเอยีดผูใ้ช ้ใหค้ลกิปุ่ม แกไ้ข 

5 ในเพจการแกไ้ขผูใ้ช ้ใหป้้อนขอ้มลูจนครบสมบูรณ์ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่ฟิลด์ผูใ้ช ้(ในหน้า 229) 

6 บนัทกึเรคคอรด์ 

คําแนะนํา: คณุสามารถจํากดัจํานวนเรคคอรด์ผูใ้ชท้ีค่ณุเหน็ไดโ้ดยสรา้งรายการทีฟิ่ลเตอร ์สาํหรบัคาํแนะนํา โปรดดูที ่การทาํงานกบัรายการ 

ในการเปิดรายชือ่ผูใ้ช้ทีฟิ่ลเตอร ์

1 ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ 

2 ในสว่นการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้ใหค้ลกิลงิค์ การจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้

3 คลกิทีล่งิค ์การจดัการผูใ้ช ้ในเพจการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้
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4 ในเพจรายชือ่ผูใ้ช ้ใหเ้ลอืกตวัเลอืกจากรายการดรอปดาวน์ 
 

ฟิลดผ์ูใ้ช้ 
เมือ่ตัง้คา่ผูใ้ช ้คณุตอ้งใหค้วามสนใจเป็นพเิศษกบัฟิลด์ต่อไปนี้: 

 สถานะ 

 ผูร้บัรายงาน หรอืผูร้บัรายงาน (ชือ่ย่อ) ขึน้อยู่กบัวา่ฟิลด์ใดจะปรากฏบนโครงร่างเพจผูใ้ช ้

 บทบาท 

ขอ้มลูในฟิลด์เหลา่นี้จะกาํหนดสิง่ทีผู่ใ้ชส้ามารถเขา้ถงึ ด ูและดําเนนิการ 

ตารางนี้อธบิายขอ้มลูของฟิลด์บางฟิลด์สาํหรบัผูใ้ช ้ในการดูฟิลด์ทัง้หมดทีแ่สดงรายการในตารางนี้ บทบาทของคุณตอ้งมสีทิธิจ์ดัการผูใ้ช ้ฟิลด์บางฟิลด์เป็นแบบอ่านอย่างเดยีว นอกจากนี้ 
ฟิลด์ทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างกนัขึน้อยู่กบัวา่คณุเขา้ถงึเพจรายละเอยีดผูใ้ชโ้ดยการนาวเิกตจากเพจรายการผูใ้ช ้หรอืโดยการดูขอ้มลูเพิม่เตมิทีช่ ือ่ผูใ้ชใ้นเรคคอรด์ 
ความแตกต่างดงักลา่วนี้เกดิขึน้เนื่องจากมกีารใชโ้ครงรา่งเพจทีแ่ตกต่างกนัสาํหรบัเพจรายละเอยีดเหลา่นี้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโครงรา่งเพจผูใ้ช ้โปรดดูที ่เกีย่วกบัโครงรา่งเพจผูใ้ช ้(โปรดดูที ่
"เกีย่วกบัโครงรา่งของเพจผูใ้ช"้ ในหน้า 237) 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ส่วนข้อมูลผูใ้ช้หลกั 

สถานะ 

 

สถานะระบุวา่ผูใ้ชน้ัน้ใชง้านหรอืไมใ่ชง้าน สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัลาํดบัการตัง้คา่รหสัผา่นของผูใ้ชแ้ละการเปิดใชง้านผูใ้ช ้
ดูที ่การตัง้คา่ผูใ้ช ้(ในหน้า 227) และ การรเีซต็รหสัผา่นทัง้หมด (ในหน้า 46) 

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand ไมอ่นุญาตใหค้ณุลบผูใ้ช ้เมือ่พนกังานลาออกจากบรษิทัแลว้ 
ใหเ้ปลีย่นสถานะของผูใ้ชน้ัน้เป็นไมใ่ชง้าน 

รายงานต่อ ผูจ้ดัการของผูใ้ช ้ผูใ้ชแ้ต่ละรายตอ้งรายงานตอ่ผูจ้ดัการเพือ่การรายงานและการประมาณการ 

หมายเหตุ: ขึน้อยู่กบัโครงรา่งเพจผูใ้ชท้ีก่าํหนดไวส้าํหรบับรษิทัของคุณ ฟิลด์ผูร้บัรายงาน (ชือ่ยอ่) 
อาจปรากฏแทนฟิลด์ผูร้บัรายงาน ฟิลด์ผูร้บัรายงาน (ชือ่ย่อ) จะแสดง ID แบบสัน้ของผูจ้ดัการของผูใ้ช ้

หน่วยงานของคูค่า้ ชือ่ของหน่วยงานคูค่า้ทีผู่ใ้ชอ้ยู่ ฟิลด์นี้ป็อปปเูลทเฉพาะสาํหรบัผูใ้ชท้ีเ่ป็นสมาชกิของหน่วยงานคูค่า้นัน้เทา่นัน้ 

หมายเหตุ: 
ผูใ้ชท้ีเ่ป็นสมาชกิของหน่วยงานคูค่า้และมสีทิธิจ์ดัการผูใ้ชภ้ายในหน่วยงานคูค่า้ในบทบาทของตนเองจะสามารถเพิม่สมาชกิ

คนอืน่ๆ ของหน่วยงานคู่คา้ของตนเองใหเ้ป็นผูใ้ชใ้น Oracle CRM On Demand ได ้
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุยนิยอมใหคุ้ณตัง้คา่ผูใ้ชท้ีเ่ป็นสว่นหนึง่ของหน่วยงานคู่คา้ของคณุ 
ฟิลด์นี้จะเป็นแบบอ่านอย่างเดยีว 

บทบาท บทบาททีร่ะบุใหก้บัผูใ้ช ้เมือ่ตอ้งการทราบเพิม่เตมิเกีย่วกบับทบาท ดูที ่การจดัการบทบาท (ในหน้า 252) 

กลุม่หลกั กลุม่ทีม่กีารเพิม่ผูใ้ชร้ายนี้ อ่านอย่างเดยีว 

สมดุบนัทกึดฟีอลต์ (ไมจ่ําเป็น) สมดุบนัทกึผูใ้ชห้รอืสมดุบนัทกึทีก่าํหนด 
ซึง่ผูใ้ชจ้ะเหน็โดยดฟีอลต์ในเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึเมือ่ทาํงานในพืน้ทีใ่ดกต็ามยกเวน้ในเพจการวเิคราะห์ 
การตัง้คา่นี้ในเรคคอรด์ผูใ้ชจ้ะไมจ่ํากดัการเขา้ใชเ้รคคอรด์ของผูใ้ช ้
ผูใ้ชส้ามารถเลอืกสมดุบนัทกึอืน่ไดใ้นเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึ 

หมายเหตุ: คณุสามารถระบุสมดุบนัทกึดฟีอลต์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์แต่ละรายการสาํหรบัผูใ้ช ้สําหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ 
โปรดดูที ่การตัง้คา่สมดุบนัทกึดฟีอลต์ตามประเภทเรคคอรด์สาํหรบัผูใ้ช ้(ในหน้า 
239)หากมกีารระบุสมดุบนัทกึดฟีอลต์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์สาํหรบัผูใ้ช ้ในเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึ 
สมดุบนัทกึดฟีอลต์สาํหรบัเรคคอรด์แต่ละประเภทจะนํามาใชก้อ่นสมดุบนัทกึดฟีอลต์ทีร่ะบุในฟิลด์สมดุบนัทกึดฟีอลต์ในโปร
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ไฟลผ์ูใ้ช ้

สมดุบนัทกึดฟีอลต์สาํหรบัการวเิคราะห์ (ไมจ่ําเป็น) สมดุบนัทกึผูใ้ชห้รอืสมดุบนัทกึทีก่าํหนดเอง 
ซึง่ผูใ้ชจ้ะเหน็ตามคา่ดฟีอลต์ในเครือ่งมอืเลอืกสมุดบนัทกึในเพจการวเิคราะห์ 
การตัง้คา่นี้ในเรคคอรด์ผูใ้ชจ้ะไมจ่ํากดัการเขา้ใชข้อ้มลูของผูใ้ช ้
ผูใ้ชส้ามารถเลอืกสมดุบนัทกึอืน่ไดใ้นเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึ 

คงคา่สมดุบนัทกึดฟีอลต์ ชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้จะใชก้บัเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึในพืน้ทีท่ ัง้หมดของ Oracle CRM On Demand 
ยกเวน้ในเพจการวเิคราะห์ ชอ่งทาํเครือ่งหมาย คงคา่สมดุบนัทกึดฟีอลต์ จะทาํงานดงันี้: 

 หากเลอืกชอ่งทําเครือ่งหมายนี้ 
เครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึจะแสดงสมดุบนัทกึทีเ่ลอืกไวใ้นฟิลด์สมดุบนัทกึดฟีอลตใ์นโปรไฟลข์องผูใ้ช ้
ทกุครัง้ทีผู่ใ้ชเ้ปิดเพจหรอืวนิโดวท์ีม่เีครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึ 
ผูใ้ชส้ามารถเลอืกสมดุบนัทกึอืน่ในเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึในเพจหรอืวนิโดวใ์ดๆ กไ็ด ้อย่างไรกต็าม 
ครัง้ถดัไปทีผู่ใ้ชก้ลบัมาเยีย่มชมเพจหรอืวนิโดว ์หรอืเปิดเพจหรอืวนิโดวอ์ืน่ๆ ทีม่เีครือ่งมอืเลอืกสมุดบนัทกึ 
ผูใ้ชจ้ะเหน็สมดุบนัทกึดฟีอลต์ในเครือ่งมอืเลอืกสมุดบนัทกึ 
สว่นคา่ทีผู่ใ้ชเ้ลอืกในเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึกอ่นหน้านี้จะสญูหาย 

 หากไมเ่ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ 
เครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึจะแสดงสมดุบนัทกึทีเ่ลอืกไวใ้นฟิลด์สมดุบนัทกึดฟีอลตใ์นโปรไฟลข์องผูใ้ชจ้นกวา่ผูใ้ชจ้ะเ

ลอืกสมดุบนัทกึอืน่ในเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึ หลงัจากทีผู่ใ้ชเ้ลอืกสมดุบนัทกึอืน่ในเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึ 
ผูใ้ชจ้ะเหน็สมดุบนัทกึใหมใ่นเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ต่อไปจนกวา่ผูใ้ชจ้ะไซน์เอาต์และไซ

น์อนิอกีครัง้ 

ส่วนข้อมูลรายละเอียดผูใ้ช้ 

ชือ่เรยีก ID สัน้สาํหรบัผูใ้ช ้เชน่ ชือ่หรอืชือ่เลน่ทีผู่ใ้ชต้อ้งการ 

หากคุณเพิม่ผูใ้ชใ้นเพจเพิม่ด่วน ตวัอกัษรทกุตวัก่อนสญัลกัษณ์ @ ในทีอ่ยู่อเีมลจ์ะกลายเป็นชือ่ยอ่ 

ID ผูใ้ช ้ ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัของระบบสาํหรบัใหผู้ใ้ชไ้ซน์อนิเขา้สู ่Oracle CRM On Demand 

จํานวนตวัอกัษรสงูสดุ ID ซึง่ผูใ้ชจ้ะมไีดค้อื 50 ตวั โดย ID ผูใ้ชห้า้มมชีอ่งวา่งหรอือกัขระพเิศษต่อไปนี้: 

 เครือ่งหมายดอกจนั (*)  

 แบคสแลช (\) 

 เครือ่งหมายเลขที ่(#) 

 เครือ่งหมายคาํถาม (?) 

 สแลช (/) 

 ตวัหนอน (~) 

อาจมกีารสง่อเีมลไ์ปยงัผูใ้ชเ้มือ่คา่ในฟิลด์ ID ผูใ้ชใ้นโปรไฟลข์องผูใ้ชม้กีารเปลีย่นแปลง ทัง้นี้ 
ขึน้อยู่กบัตวัเลอืกทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัไดเ้ลอืกไวใ้นการตัง้คา่ สง่อเีมลเ์มือ่มกีารอปัเดตโปรไฟลผ์ูใ้ช ้
ในโปรไฟลข์องบรษิทั สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่ สง่อเีมลเ์มือ่มกีารอปัเดตโปรไฟลผ์ูใ้ช ้โปรดดูที ่
การตัง้คา่โปรไฟลบ์รษิทัของคณุและคา่ดฟีอลต์รว่ม (ในหน้า 18) 

อเีมล ์ ทีอ่ยู่อเีมลท์ีค่รบถว้นของผูใ้ช ้เชน่ isample@companysample.com 
ผูใ้ชต้อ้งมทีีอ่ยู่อเีมลท์ีใ่ชไ้ดเ้พือ่ใหร้บัสทิธิก์ารเขา้ใช ้Oracle CRM On Demand ได ้
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จํานวนตวัอกัษรสงูสดุสาํหรบัทีอ่ยู่อเีมลค์อื 100 

อาจมกีารสง่อเีมลไ์ปยงัผูใ้ชเ้มือ่คา่ในฟิลด์อเีมลใ์นโปรไฟลข์องผูใ้ชม้กีารเปลีย่นแปลง ทัง้นี้ 
ขึน้อยู่กบัตวัเลอืกทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัไดเ้ลอืกไวใ้นการตัง้คา่ สง่อเีมลเ์มือ่มกีารอปัเดตโปรไฟลผ์ูใ้ช ้
ในโปรไฟลข์องบรษิทั สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่ สง่อเีมลเ์มือ่มกีารอปัเดตโปรไฟลผ์ูใ้ช ้โปรดดูที ่
การตัง้คา่โปรไฟลบ์รษิทัของคณุและคา่ดฟีอลต์รว่ม (ในหน้า 18) 

อเีมลร์อง คณุสามารถใชฟิ้ลด์นี้ในการจดัเกบ็ทีอ่ยู่อเีมลเ์พิม่เตมิของผูใ้ช ้Oracle CRM On Demand 
จะไมส่ง่การแจง้หรอือเลติทางอเีมลใ์ดๆ ไปยงัทีอ่ยู่นี้ 

ID ไซน์อนิของผูใ้ช ้

 

ฟิลด์แบบอา่นอย่างเดยีว คา่นี้เป็นคา่ผสมของ ID ไซน์อนิของบรษิทัและ ID ผูใ้ช ้และเป็น ID 
ทีไ่มซ่ํ้ากนัของระบบสาํหรบัใหผู้ใ้ชไ้ซน์อนิเขา้สู ่Oracle CRM On Demand  

การตัง้ค่าของผูติ้ดต่อ 

หา้มตดิต่อทางโทรศพัท์ หากเลอืกชอ่งทําเครือ่งหมายนี้ ผูใ้ชจ้ะไมไ่ดร้บัการตดิต่อทางโทรศพัทจ์าก Oracle CRM On Demand 
Marketing 

หา้มตดิต่อทางจดหมาย หากเลอืกชอ่งทําเครือ่งหมายนี้ ผูใ้ชจ้ะไมไ่ดร้บัจดหมายหรอืโบรชวัรจ์าก Oracle CRM On Demand 
Marketing 

หา้มตดิต่อทางอเีมลอ์กี หากเลอืกชอ่งทําเครือ่งหมายนี้ ผูใ้ชจ้ะไมไ่ดร้บัอเีมลจ์าก Oracle CRM On Demand Marketing 

สง่อเลติสาํคญัเสมอ  หากเลอืกชอ่งทําเครือ่งหมายนี้ ผูใ้ชจ้ะไดร้บัอเีมลท์ีม่ขีอ้มลูสาํคญัจาก Oracle CRM On Demand 
ขอ้ความเหลา่นี้ประกอบดว้ย:  

 ขอ้มลูทีส่าํคญัมากเกีย่วกบัการอปัเดตผลติภณัฑแ์ละการเปลีย่นแปลงเกีย่วกบับรกิารของ Oracle CRM 
On Demand และผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง  

 คาํแนะนําและกาํหนดการสาํหรบัการอปัเกรดเป็นเวอรช์นัหลกัใหม่ 

 การตดิต่อทีม่ลีาํดบัความสาํคญัสงูหรอืฉุกเฉินเพิม่เตมิจากกระบวนการสนบัสนุนตามปกต ิ(เชน่ 
ในกรณทีีฮ่ารด์แวรล์ม้เหลว) 

มเีพยีงผูดู้แลระบบของบรษิทัเทา่นัน้ทีส่ามารถอปัเดตชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้สาํหรบัผูใ้ช ้
ผูต้ดิต่อหลกัจะมกีารใชง้านชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้โดยอตัโนมตั ิ

หมายเหตุ: ชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ไมไ่ดใ้ชส้าํหรบัระบุวา่ผูใ้ชใ้ดบา้งทีจ่ะไดร้บัอเลติของระบบทีม่าจาก Oracle 
CRM On Demand Customer Care เชน่ การเตอืนการซอ่มบํารุงตามกาํหนดเวลาทีจ่ะมขี ึน้ 

ส่วนข้อมูลทางภมิูศาสตรข์องผูใ้ช้ 

ภาษา, โลแคล, สกลุเงนิ, โซนเวลา หากคุณไมไ่ดต้ัง้คา่ใดๆ ในฟิลด์เหลา่นี้ ระบบจะใชค้า่ดฟีอลต์ทีก่าํหนดไวส้าํหรบับรษิทั 
คณุสามารถเปลีย่นแปลงคา่ของผูใ้ชไ้ด ้ผูใ้ชย้งัสามารถเขยีนทบัการตัง้คา่เหลา่นี้ เมือ่แกไ้ขการตัง้ค่าสว่นบุคคลของตนเอง 

ข้อมูลความปลอดภยัของผูใ้ช้ 
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ประเภทเรือ่งทีร่ายงาน การตัง้คา่นี้จะกาํหนดการแสดงขอ้มลูของผูใ้ชใ้นเรคคอรด์ในรายงานแบบเรยีลไทมใ์นการวเิคราะห์ 
รายงานเหลา่นี้ใหก้ารวเิคราะหข์อ้มลูแบบเรยีลไทม ์คณุสามารถเลอืกคา่ใดคา่หนึ่งต่อไปนี้ได:้ 

 การแสดงข้อมูลผูจ้ดัการ ชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถดขูอ้มลูทีผู่ใ้ชเ้ป็นเจา้ของ 
และขอ้มลูทีผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชาของผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ (นีเ่ป็นการตัง้คา่ดฟีอลต์) 

 การแสดงข้อมูลทีม ชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถดขูอ้มลูทีผู่ใ้ชเ้ป็นเจา้ของ และขอ้มลูทีผู่ใ้ชใ้ชร้ว่มกนัผา่นทมี 

หากคุณไม่กาํหนดการตัง้คา่ประเภทเรือ่งทีร่ายงาน จะใชก้ารตัง้คา่ทัง้บรษิทัทีต่ัง้คา่โดยผูดู้แลระบบของคณุ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายงาน โปรดดูที ่การวเิคราะห์ โดยเฉพาะในหวัขอ้ 
เกีย่วกบัการแสดงผลเรคคอรด์ในการวเิคราะห์ 

คณุสามารถเปลีย่นแปลงคา่ของผูใ้ชไ้ด ้ผูใ้ชย้งัสามารถเขยีนทบัการตัง้คา่นี้ เมือ่แกไ้ขการตัง้คา่สว่นบุคคลของตนเอง 

ประเภทเรือ่งในประวตั ิ การตัง้คา่นี้จะกาํหนดการแสดงขอ้มลูของผูใ้ชใ้นเรคคอรด์ในรายงานประวตัใินการวเิคราะห์ คา่ทีอ่นุญาตมดีงันี้: 

 การแสดงข้อมูลผูจ้ดัการ ชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถดขูอ้มลูทีผู่ใ้ชเ้ป็นเจา้ของ 
และขอ้มลูทีผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชาของผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ (นีเ่ป็นการตัง้คา่ดฟีอลต์) 

 การแสดงข้อมูลทีม ชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถดขูอ้มลูทีผู่ใ้ชเ้ป็นเจา้ของ และขอ้มลูทีผู่ใ้ชใ้ชร้ว่มกนัผา่นทมี 

 การแสดงข้อมูลทัง้หมด ชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถดขูอ้มลูทีผู่ใ้ชเ้ป็นเจา้ของและใชร้ว่มกนั 
และขอ้มลูทีผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชาของผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของและใชร้ว่มกนั 

หากคุณไม่กาํหนดการตัง้คา่ประเภทเรือ่งประวตั ิจะใชก้ารตัง้คา่ทัง้บรษิทัทีต่ัง้คา่โดยผูดู้แลระบบของคณุ 

คณุสามารถเปลีย่นแปลงคา่ของผูใ้ชไ้ด ้ผูใ้ชย้งัสามารถเขยีนทบัการตัง้คา่นี้ เมือ่แกไ้ขการตัง้คา่สว่นบุคคลของตนเอง  

สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมดตามบทบาท ใชร้ายการสาํหรบัเลอืกนี้เพือ่ระบุวา่คุณตอ้งการใหก้ารวเิคราะหใ์ชก้ารตัง้คา่ สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมด 
โดยองิตามประเภทเรคคอรด์ ตามทีร่ะบุบนเพจ การเขา้ใชป้ระเภทเรคคอรด์ ภายในวซิารด์การจดัการบทบาท 
ถา้เปิดใชง้านการตัง้ค่า สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมดตามบทบาท ผา่นทางโปรไฟลบ์รษิทัหรอืโปรไฟลผ์ูใ้ชข้องคณุ 
และถา้มกีารเลอืกการตัง้คา่การแสดงขอ้มลู สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมด 
โดยผูดู้แลระบบของคณุสาํหรบับทบาทผูใ้ชข้องคณุในประเภทเรคคอรด์ทีร่ะบุ 
คณุจะสามารถดูเรคคอรด์ทัง้หมดของประเภทเรคคอรด์นัน้ในการวเิคราะห์ 

โปรดดูที ่เกีย่วกบัการตัง้คา่สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมดตามบทบาท 
สาํหรบัคาํแนะนําเกีย่วกบัเวลาและวธิเีปิดใชก้ารตัง้คา่ สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมดตามบทบาท 

หากไมไ่ดเ้ปิดใชก้ารตัง้คา่ สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมดตามบทบาท 
การวเิคราะหจ์ะใชก้ารแสดงขอ้มลูทีต่ัง้คา่ไวใ้นฟิลด์ประเภทเรือ่งทีร่ายงานและ ประเภทเรือ่งในประวตั ิ

ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอก คณุสามารถใชฟิ้ลด์นี้ในการจดัเกบ็ ID ของผูใ้ชใ้นระบบภายนอกได้ 

ID การใชร้ว่มกนั คณุสามารถป้อนคา่ในฟิลด์นี้ หรอืคณุสามารถอนุญาตใหฟิ้ลด์นี้ใชค้า่ดฟีอลต์ได ้
ขึน้อยู่กบัวา่เรคคอรด์ไดร้บัการจดัทาํอย่างไร ฟิลด์ ID การใชร้ว่มกนัจะใชค้า่ดฟีอลต์ดงัต่อไปนี้: 

 สาํหรบัเรคคอรด์ผูใ้ชท้ีจ่ดัทาํผา่นอนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช:้ 

 หากฟิลด์ ID การใชร้ว่มกนัปรากฏในโครงรา่งเพจ และไมม่คี่าป้อนไวใ้นฟิลด์ ฟิลด์จะใช ้ID 
แถวชัว่คราวทีป่นัส่วนใหก้บัเรคคอรด์ผูใ้ช ้กอ่นทีเ่รคคอรด์จะถูกบนัทกึเป็นครัง้แรก 



การจดัการผู้ใช้และการควบคมุการเข้าใช้ 

 

การจดัการ Oracle CRM On Demand Release 37 
สงิหาคม 2018  233 

 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

 หากฟิลด์ ID การใชร้ว่มกนัไมป่รากฏในโครงรา่งเพจผูใ้ช ้ฟิลด์นี้จะใชค้า่ของฟิลด ์ID 
แถวของเรคคอรด์ผูใ้ช ้

 สาํหรบัเรคคอรด์ผูใ้ชท้ีจ่ดัทาํผา่นชอ่งทางอืน่ๆ นอกเหนอืจากอนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช ้หากไมไ่ดป้้อนคา่ใดๆ ลงในฟิลด ์
ID การใชร้ว่มกนั ฟิลด์จะใชค้า่ของฟิลด ์ID แถวของเรคคอรด์ผูใ้ช ้

คณุสามารถเปลีย่นแปลงคา่ในฟิลด์ ID การใชร้่วมกนัได ้

ID ภายนอกสาํหรบัไซน์ออนครัง้เดยีว หากมกีารตัง้คา่ใหบ้รษิทัของคุณใชก้ารไซน์ออนครัง้เดยีว ผูดู้แลระบบของบรษิทัจะสามารถใชฟิ้ลด์นี้เมือ่ทาํการแมปผูใ้ชใ้น 
Oracle CRM On Demand กบัระบบภายนอกได้ แทนทีจ่ะใชฟิ้ลด์ ID ไซน์อนิของผูใ้ช ้

เมือ่ผูใ้ชดู้โปรไฟลส์ว่นบุคคล ฟิลด์นี้จะเป็นฟิลด์แบบอ่านอย่างเดยีว 

อาจมกีารสง่อเีมลไ์ปยงัผูใ้ชเ้มือ่คา่ในฟิลด์ ID ภายนอกสาํหรบัไซน์ออนครัง้เดยีวในโปรไฟลข์องผูใ้ชม้กีารเปลีย่นแปลง 
ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัตวัเลอืกทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัไดเ้ลอืกไวใ้นการตัง้คา่ สง่อเีมลเ์มือ่มกีารอปัเดตโปรไฟลผ์ูใ้ช ้
ในโปรไฟลข์องบรษิทั สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่ สง่อเีมลเ์มือ่มกีารอปัเดตโปรไฟลผ์ูใ้ช ้โปรดดูที ่
การตัง้คา่โปรไฟลบ์รษิทัของคณุและคา่ดฟีอลต์รว่ม (ในหน้า 18) 

ประเภทการตรวจสอบพสิจูน์ กาํหนดวธิทีีผู่ใ้ชจ้ะไซน์อนิเขา้สู ่Oracle CRM On Demand 

หากประเภทการตรวจสอบพสิจูน์ทีร่ะดบับรษิทัคอืคา่ใดๆ ยกเวน้ ID ผูใ้ช/้รหสัผา่น หรอืไซน์ออนครัง้เดยีว 
ฟิลด์นี้จะเป็นแบบอ่านอย่างเดยีวในเรคคอรด์ผูใ้ช ้แต่หากประเภทการตรวจสอบพสิจูน์ทีร่ะดบับรษิทัคอื ID 
ผูใ้ช/้รหสัผา่น หรอืไซน์ออนครัง้เดยีว ผูดู้แลระะบบของบรษิทัสามารถเลอืกคา่หรอืเวน้วา่งฟิลด์นี้ไวใ้นเรคคอรด์ผูใ้ชด้งันี้:  

 ID ผูใ้ช้/รหสัผา่นเท่านัน้ หากมกีารเลอืกคา่นี้ ผูใ้ชต้อ้งไซน์อนิโดยใช ้ID 
ไซน์อนิของผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นสาํหรบั Oracle CRM On Demand 

 เฉพาะไซน์ออนครัง้เดียว หากมกีารเลอืกคา่นี้ 
ผูใ้ชต้อ้งไซน์อนิโดยใชเ้ครือ่งมอืไซน์ออนครัง้เดยีวของบรษิทัของคณุ เมือ่มกีารเลอืกคา่นี้ 
ผูใ้ชไ้มส่ามารถไซน์อนิโดยใช ้ID ไซน์อนิของผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นสาํหรบั Oracle CRM On 
Demand ได ้

 ID ผูใ้ช้/รหสัผา่นหรือไซน์ออนครัง้เดียว หากมกีารเลอืกคา่นี้ ผูใ้ชจ้ะสามารถไซน์อนิโดยใช ้ID 
ไซน์อนิของผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นของผูใ้ชเ้องสาํหรบั Oracle CRM On Demand 
หรอืโดยผา่นวธิกีารไซน์ออนครัง้เดยีวของบรษิทัของคณุ 

 เว้นว่าง หากเวน้วา่งฟิลด์นี้ไวใ้นโปรไฟลผ์ูใ้ช ้
จะมกีารใชก้ารตัง้คา่ประเภทการตรวจสอบพสิจูน์ทีร่ะดบับรษิทัสาํหรบัผูใ้ช ้

เมือ่ผูใ้ชดู้โปรไฟลส์ว่นบุคคล ฟิลด์นี้จะเป็นฟิลด์แบบอ่านอย่างเดยีว 

หมายเหตุ: หากมกีารเลอืกคา่ ID ผูใ้ช/้รหสัผา่น หรอืไซน์ออนครัง้เดยีว 
ระบบจะยงัคงบงัคบัใชน้โยบายของบรษิทัสาํหรบัรหสัผา่นใน Oracle CRM On Demand ต่อไป ดงันัน้ 
เมือ่รหสัผา่นของผูใ้ชใ้น Oracle CRM On Demand หมดอาย ุOracle CRM On 
Demand จะแสดงพรอมต์ใหผู้ใ้ชเ้ปลีย่นรหสัผา่น ถงึแมว้า่ผูใ้ชจ้ะไซน์อนิโดยใชก้ารไซน์ออนครัง้เดยีวกต็าม 
นอกจากนี้ ระบบยงับงัคบัใชน้โยบายอืน่ทัง้หมดสาํหรบัรหสัผา่นใน Oracle CRM On Demand ดว้ย 
เชน่ ความยาวขัน้ตํ่าของรหสัผา่น ความซบัซอ้นของรหสัผา่นทีจ่ําเป็น เป็นตน้ อย่างไรกต็าม Oracle CRM 
On Demand ไมไ่ดจ้ดัการรหสัผา่นทีใ่ชส้ําหรบัการไซน์ออนครัง้เดยีว 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัประเภทการตรวจสอบพสิจูน์ทีร่ะดบับรษิทั โปรดดูที ่
การตัง้คา่โปรไฟลบ์รษิทัของคณุและคา่ดฟีอลต์รว่ม (ในหน้า 18) 

สถานะรหสัผา่น 

 

ระบุสถานะรหสัผา่นของผูใ้ช ้(อ่านอย่างเดยีว) คา่ทีเ่ป็นไปไดค้อื: 

 ใช้งาน รหสัผา่นของผูใ้ชถู้กต้อง 
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 ทุพพลภาพ/ชัว่คราว ผูใ้ชไ้ดส้ง่คาํขอเปลีย่นรหสัผา่น หรอืผูดู้แลระบบไดร้เีซต็รหสัผา่นสาํหรบัผูใ้ช ้
แต่ผูใ้ชย้งัไมไ่ดบ้นัทกึรหสัผา่นใหมน่ัน้ 

 ไมใ่ช้งาน ฟิลดส์ถานะบนเรคคอรด์ผูใ้ชไ้ดร้บัการตัง้คา่เป็น ไมใ่ชง้าน กอ่นหน้านี้ 
และไมส่ามารถใชข้อ้มลูรบัรองในปจัจุบนัสาํหรบัผูใ้ชน้ัน้ในการไซน์อนิเขา้สู ่Oracle CRM On 
Demand ได ้หากฟิลด์สถานะถูกเปลีย่นเป็น ใชง้าน 
จากนัน้ใหท้าํการรเีซต็รหสัผา่นของผูใ้ชเ้พือ่อนุญาตใหผู้ใ้ชส้ามารถไซน์อนิได้ 

 ลอ็ค 
ความพยายามในการไซน์อนิโดยใชร้หสัผา่นทีไ่ดร้บัการระบุใหท้าํไดไ้มส่าํเรจ็ต่อเนื่องเกนิจํานวนครัง้ทีก่ารตัง้คา่ 
จํานวนครัง้สงูสดุในการพยายามใชร้หสัผา่นปจัจุบนั ไดอ้นุญาตไว ้และช่วงเวลาลอ็กเอาต์ทีร่ะบุไวใ้นการตัง้คา่ 
ระยะเวลาการลอ็กเอาต์การไซน์อนิ ยงัไมห่มดอาย ุ

 รหสัผา่นหมดอายุ รหสัผา่นของผูใ้ชห้มดอายุ 
ระยะเวลาทีส่ามารถใชง้านไดข้องรหสัผา่นของผูใ้ชไ้ดร้บัการกาํหนดไวโ้ดยการตัง้คา่ รหสัผา่นผูใ้ชห้มดอายุภายใน 

 รหสัผา่นชัว่คราวหมดอายุ รหสัผา่นชัว่คราวได้รบัการระบใุหก้บัผูใ้ช ้
แต่ผูใ้ชไ้มไ่ดไ้ซน์อนิดว้ยรหสัผา่นชัว่คราวนัน้ภายในเวลาทีก่ารตัง้คา่ จํานวนวนัทีก่ารไซน์อนิชัว่คราวมผีล 
ไดอ้นุญาตไว ้ คณุตอ้งรเีซต็รหสัผา่นอกีครัง้ 

 รหสัผา่นชัว่คราวถกูลอ็ค 
ความพยายามในการไซน์อนิโดยใชร้หสัผา่นชัว่คราวทาํไดไ้มส่าํเรจ็ต่อเนื่องเกนิจํานวนครัง้ทีก่ารตัง้คา่ 
จํานวนครัง้สงูสดุในการพยายามใชร้หสัผา่นปจัจุบนั ไดอ้นุญาตไว ้และช่วงเวลาลอ็กเอาต์ทีร่ะบุไวใ้นการตัง้คา่ 
ระยะเวลาการลอ็กเอาต์การไซน์อนิ ยงัไมห่มดอาย ุ

หมายเหตุ: การตัง้คา่ทีอ่ธบิายไวด้า้นบนมอียู่ในเพจ การควบคุมการไซน์อนิและรหสัผา่นของบรษิทั 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่เหลา่นี้ โปรดดูที ่การกาํหนดการควบคมุรหสัผา่นของบรษิทัของคณุ (ในหน้า 
41) 

ส่วนการตัง้ค่าการติดต่อ 

แสดงป็อปอปัคลกิเพือ่หมนุหมายเลข ชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ใชส้าํหรบัผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัการตัง้คา่ดว้ย Oracle Contact On Demand โดยที ่
Oracle Contact On Demand 
จะแสดงหมายเลขโทรศพัทเ์ป็นลงิคท์ีผู่ใ้ชส้ามารถคลกิในเพจรายการและเพจรายละเอยีด 
หากคุณเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายแสดงป็อปอปัคลกิเพือ่หมนุหมายเลขสาํหรบัผูใ้ช ้เมือ่ผูใ้ชค้ลกิลงิค์หมายเลขโทรศพัท์ 
ผูใ้ชจ้ะไดร้บัพรอมต์พรอ้มวนิโดวค์ลกิเพือ่หมุนหมายเลข กอ่นทีร่ะบบโทรศพัทข์อง Oracle Contact On 
Demand จะทําการโทรออก 

แสดงอนิบอกซโ์ฮมเพจการตดิต่อของ เลอืกคา่จากเมนูเพือ่กาํหนดชว่งเวลาทีอ่นิบอกซโ์ฮมเพจการตดิต่อแสดงกจิกรรมสาํหรบัผูใ้ช ้ตวัอยา่งเชน่ เดอืนสดุทา้ย 
วนัสดุทา้ย และอืน่ๆ ชว่งเวลายิง่ส ัน้ จํานวนกจิกรรมการตดิต่อทีแ่สดงกจ็ะยิง่น้อยลง หากคุณเลอืก ทัง้หมด จากเมนู 
หรอืปลอ่ยเมนูใหว้า่งไว ้เพจการตดิต่อจะแสดงการตดิต่อทัง้หมด 
ผูใ้ชต้อ้งไซน์เอาต์และไซน์อนิอกีครัง้เพือ่ใหก้ารเปลีย่นแปลงของการตัง้คา่นี้มผีล  

แสดงกจิกรรมทีเ่สรจ็สมบูรณ์ลา่สดุในโฮมเพจการตดิต่อของ  เลอืกคา่จากเมนูเพือ่กาํหนดชว่งเวลาทีโ่ฮมเพจการตดิต่อแสดงกจิกรรมทีเ่สรจ็สมบูรณ์ลา่สดุสาํหรบัผูใ้ช ้ตวัอย่างเชน่ 
เดอืนสดุทา้ย วนัสดุทา้ย และอืน่ๆ ชว่งเวลายิง่ส ัน้ จํานวนกจิกรรมการตดิต่อทีแ่สดงกจ็ะยิง่น้อยลง หากคณุเลอืก 
ทัง้หมด จากเมนู หรอืปลอ่ยเมนูใหว้า่งไว ้เพจการตดิต่อจะแสดงกจิกรรมทัง้หมด 
ผูใ้ชต้อ้งไซน์เอาต์และไซน์อนิอกีครัง้เพือ่ใหก้ารเปลีย่นแปลงของการตัง้คา่นี้มผีล  

ส่วนข้อมูลเพ่ิมเติม 

ธมีดฟีอลต์ ธมีทีจ่ะมกีารนําไปใชเ้มือ่ผูใ้ชไ้ซน์อนิเขา้สู ่Oracle CRM On Demand 
ผา่นทางคอมพวิเตอรเ์ดสกท์อปหรอืแลป็ทอ็ป 
ผูใ้ชส้ามารถแกไ้ขการตัง้คา่นี้ไดเ้มือ่ผูใ้ชแ้กไ้ขการตัง้คา่สว่นบุคคลของตนเอง 
หากไม่มกีารเลอืกธมีดฟีอลต์ในเรคคอรด์ของผูใ้ช ้ระบบจะใชธ้มีดฟีอลต์ทีเ่ลอืกไวส้าํหรบับทบาทของผูใ้ช ้



การจดัการผู้ใช้และการควบคมุการเข้าใช้ 

 

การจดัการ Oracle CRM On Demand Release 37 
สงิหาคม 2018  235 

 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

หากไมม่กีารเลอืกธมีดฟีอลต์ในเรคคอรด์ของผูใ้ชห้รอืบทบาทของผูใ้ช ้ระบบจะใชธ้มีดฟีอลต์ทีร่ะบุไวส้าํหรบับรษิทั 

หมายเหตุ: ธมีจะไมส่ง่ผลกระทบต่อการทาํงานของ Oracle CRM On Demand 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิท์ ีเ่หมาะสม คณุจะสามารถจดัทาํธมีใหมต่ามความตอ้งการของบรษิทัได ้
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัธมี โปรดดูที ่การจดัทาํธมีใหม่ (ในหน้า 212) 

ธมีแทบ็เลต็ (ไมจ่ําเป็น) ธมีทีจ่ะมกีารนําไปใชเ้มือ่ผูใ้ชไ้ซน์อนิเขา้สู ่Oracle CRM On Demand 
ผา่นทางแทบ็เลต็คอมพวิเตอรห์รอือุปกรณ์ทชัสกรนีอืน่ๆ 
หากมกีารตรวจพบแทบ็เลต็คอมพวิเตอรห์รอือุปกรณ์ทชัสกรนีโดย Oracle CRM On Demand 
ผูใ้ชส้ามารถแกไ้ขการตัง้คา่นี้ไดเ้มือ่ผูใ้ชแ้กไ้ขการตัง้คา่สว่นบุคคลของตนเอง 
หากไมม่กีารเลอืกธมีแทบ็เลต็ในเรคคอรด์ของผูใ้ช ้ระบบจะใชธ้มีแทบ็เลต็ทีเ่ลอืกไวส้าํหรบับทบาทของผูใ้ช ้
หากไมม่กีารเลอืกธมีแทบ็เลต็ในเรคคอรด์ของผูใ้ชห้รอืบทบาทของผูใ้ช ้ระบบจะใชธ้มีแทบ็เลต็ทีร่ะบุไวส้าํหรบับรษิทั 
หากไม่มกีารระบุธมีแทบ็เลต็ไวท้ีร่ะดบัใดเลย ระบบจะใชธ้มีดฟีอลต์ 

คา่ดฟีอลต์ประเภทเรคคอรด์การคน้หา ประเภทเรคคอรด์ทีจ่ะปรากฏในรายการสาํหรบัเลอืกของการคน้หาในแถบการดําเนนิการเมือ่ผูใ้ชไ้ซน์อนิเขา้สู ่Oracle 
CRM On Demand 

แสดงเพจยนิดตีอ้นรบัเมือ่ไซน์อนิ ใหย้กเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้เพือ่ไมใ่หเ้พจยนิดตีอ้นรบัปรากฏทกุครัง้ทีผู่ใ้ชไ้ซน์อนิเขา้สู ่Oracle CRM 
On Demand 

หมายเหตุ: ผูใ้ชส้ามารถยกเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย แสดงเพจยนิดตีอ้นรบัเมือ่ไซน์อนิ 
ในเพจยนิดตีอ้นรบัขณะไซน์อนิได ้

วงเงนิอนุมตัสิาํหรบัเงนิทุน ฟิลด์นี้สาํหรบัผูใ้ชข้อง Oracle CRM On Demand High Tech Edition และ Oracle 
CRM On Demand Partner Relationship Management Edition 

จํานวนเงนิทีผู่ใ้ชน้ี้จะสามารถอนุมตัสิาํหรบัคาํขอเงนิทุนแต่ละคาํขอเมือ่ตัง้คา่สถานะเป็นอนุมตักิารเรยีกรอ้งแลว้ 
หากผูใ้ชป้้อนจํานวนเกนิวงเงนินี้ ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดจะปรากฏและ Oracle CRM On Demand 
จะป้องกนัไมใ่หม้กีารอนุมตัคิาํขอเงนิทุน 

ใชง้านภาพเคลือ่นไหวของศนูย์ขอ้ความ กาํหนดวา่จะใหก้ารแสดงหมายเหตุในเพจศูนย์ขอ้ความและรายละเอยีดเรคคอรด์เป็นแบบแอนเิมชนัหรอืไม่  

โหมดแสดงตวัอยา่งเรคคอรด์ โหมดดูผลเรคคอรด์กอ่นของผูใ้ช ้ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัการตัง้คา่ทีน่ี ่
วนิโดวด์ูผลกอ่นจะเปิดขึน้เมือ่ผูใ้ชเ้ลือ่นเมาสไ์ปวางเหนอืลงิค์ทีไ่ปยงัเรคคอรด์ 
หรอืเมือ่ผูใ้ชค้ลกิบนไอคอนดูผลกอ่นทีป่รากฏเมือ่เลือ่นเมาสไ์ปวางเหนอืลงิค์ทีไ่ปยงัเรคคอรด์ 
วนิโดวด์ูผลกอ่นจะแสดงสว่นแรกของหน้ารายละเอยีดของเรคคอรด์นัน้ การเลอืก ปิด 
ในฟิลด์นี้จะเป็นการปิดใชง้านฟงักช์นัการดูผลเรคคอรด์กอ่นสาํหรบัผูใ้ช ้

สามารถระบุการตัง้คา่แสดงตวัอย่างเรคคอรด์ไดท้ัง้ในระดบับรษิทัและระดบัผูใ้ช ้
การตัง้คา่ในระดบัผูใ้ชจ้ะแทนทีก่ารตัง้คา่ของบรษิทั หากฟิลด์นี้ว่างเปลา่ 
ระบบจะใชก้ารตัง้คา่แสดงตวัอย่างเรคคอรด์ของบรษิทั 
ผูใ้ชส้ามารถเปลีย่นการตัง้คา่นี้ไดเ้มือ่ทาํการแกไ้ขการตัง้คา่สว่นบุคคลของตนเอง 

การแสดงการแจง้เตอืนล่วงหน้า หากเปิดใชง้านฟงักช์นัการแสดงการแจ้งเตอืนลว่งหน้า และหากไดเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย 
สนบัสนุนการตัง้ค่าการแสดงการแจง้เตอืนลว่งหน้า ไวใ้นธมีของผูใ้ช ้
ผูใ้ชจ้ะเหน็ลงิคส์าํหรบัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในเพจรายละเอยีดทีด่า้นลา่งของวนิโดวเ์บราเซอร์ 
ลงิคด์งักลา่วนี้ช่วยใหผู้ใ้ชข้า้มไปยงัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไดเ้ลยโดยไมต่อ้งเลือ่นลงไปดา้นลา่งของเพจ 

สามารถเปิดหรอืปิดใชง้านฟงัก์ชนัการแสดงการแจง้เตอืนลว่งหน้าไดท้ัง้ในระดบับรษิทัและในระดบัผูใ้ช ้
การตัง้คา่ในระดบัผูใ้ชจ้ะแทนทีก่ารตัง้คา่ของบรษิทั หากฟิลด์นี้ว่างเปลา่ 
ระบบจะใชก้ารตัง้คา่การแสดงการแจ้งเตอืนลว่งหน้าของบรษิทั 
ผูใ้ชส้ามารถเปลีย่นการตัง้คา่นี้ไดเ้มือ่ทาํการแกไ้ขการตัง้คา่สว่นบุคคลของตนเอง 

หากไมไ่ดเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย สนบัสนุนการตัง้คา่การแสดงการแจง้เตอืนลว่งหน้า ไวใ้นธมีของผูใ้ช ้
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การแสดงการแจง้เตอืนล่วงหน้าจะไม่ทาํงาน 
แมว้า่จะเปิดใชง้านฟงักช์นัการแสดงการแจง้เตอืนลว่งหน้าไวท้ีร่ะดบับรษิทัหรอืทีร่ะดบัผูใ้ชก้ต็าม 

รปูแบบขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง กาํหนดวา่จะใหแ้สดงสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์เป็นแบบรายการหรอืเป็นแทบ็ 
หากฟิลด์รปูแบบขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในเรคคอรด์ของผูใ้ชว้า่งเปลา่ ระบบจะใชก้ารตัง้คา่สาํหรบับทบาทของผูใ้ช ้
และหากฟิลด์รปูแบบขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในบทบาทของผูใ้ชว้า่งเปลา่ ระบบจะใชก้ารตัง้คา่ของบรษิทั 

หยุดสว่นหวัคอลมัน์ของรายการ กาํหนดวา่สว่นหวัคอลมัน์ในเพจรายการจะยงัคงแสดงอยู่ตลอดในมมุมองหรอืไม่ เมือ่ผูใ้ชเ้ลือ่นลงในเพจของเรคคอรด์ 

สามารถเปิดหรอืปิดใชง้านฟงัก์ชนันี้ไดท้ัง้ในระดบับรษิทัและในระดบัผูใ้ช ้
การตัง้คา่ในระดบัผูใ้ชจ้ะแทนทีก่ารตัง้คา่ของบรษิทั หากฟิลด์นี้ว่างเปลา่ ระบบจะใชก้ารตัง้คา่ของบรษิทั 

การสนบัสนุนโซนเวลาของผูใ้ชส้าํหรบัประเภทเรือ่งทีร่ายงา

น 
หากมชีอ่งทาํเครือ่งหมายนี้และมกีารเลอืกไวบ้นโปรไฟลข์องผูใ้ช ้
วนัทีแ่ละเวลาทีแ่สดงในรายงานแบบเรยีลไทมจ์ะปรากฏตามโซนเวลาของผูใ้ช ้
หากยกเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้บนโปรไฟลข์องผูใ้ช ้
วนัทีแ่ละเวลาทีแ่สดงในรายงานจะปรากฏตามโซนเวลาของบรษิทั 

ในการใชง้านการตัง้คา่นี้สาํหรบัผูใ้ช ้
ผูดู้แลระบบบรษิทัจะตอ้งเพิม่ฟิลด์นี้ลงในโครงรา่งเพจผูใ้ชผู้ดู้แลระบบสาํหรบับทบาทของผูดู้แลระบบ 
ในการอนุญาตใหผู้ใ้ชใ้ชง้านหรอืเลกิใชก้ารตัง้คา่นี้ในโปรไฟลส์ว่นบุคคลของพวกเขา 
ผูดู้แลระบบบรษิทัจะตอ้งเพิม่ฟิลด์นี้ลงในโครงรา่งเพจผูใ้ชเ้จา้ของสาํหรบับทบาทผูใ้ชท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

ฝา่ยหลกั ฟิลด์ฝา่ยหลกัจะไมแ่สดงในเพจรายละเอยีดผูใ้ชต้ามคา่ดฟีอลต์ 
แต่ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถเพิม่ฟิลด์ดงักลา่วในโครงรา่งเพจผูใ้ชผู้ดู้แลระบบได ้
หากบรษิทัของคุณใชป้ระเภทเรคคอรด์ฝา่ยในการจดัผูใ้ชข้องคณุเป็นกลุ่มเพือ่ตอบสนองความตอ้งการทางธุรกจิของคุณ 
คณุจะสามารถเชือ่มโยงผูใ้ชแ้ต่ละรายกบัฝา่ยอย่างน้อยหนึง่ฝา่ยได ้
ฝา่ยแรกทีเ่ชือ่มโยงกบัผูใ้ชจ้ะไดร้บัการกาํหนดใหเ้ป็นฝา่ยหลกัของผูใ้ชโ้ดยอตัโนมตั ิ
และชือ่ของฝา่ยนัน้จะแสดงในฟิลด์ฝา่ยหลกัในเรคคอรด์ของผูใ้ช ้
ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณสามารถเปลีย่นฝา่ยหลกัในเรคคอรด์ของผูใ้ชไ้ด ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฝา่ยต่างๆ 
โปรดดูที ่การตัง้คา่ฝา่ย (ในหน้า 57) 

หมายเหตุ: ฟิลด์ขอ้ความทีช่ ือ่วา่ ฝา่ย จะสามารถใชง้านในประเภทเรคคอรด์ผูใ้ชไ้ดเ้ชน่กนั 
ฟิลดข์อ้ความฝา่ยในประเภทเรคคอรด์ผูใ้ชจ้ะไมเ่กีย่วขอ้งกบัประเภทเรคคอรด์ฝา่ย 
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การเปิดใชง้านโคด้ทีก่าํหนดเอง ฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกนี้กาํหนดวา่มโีคด้ทีก่าํหนดเองบนเพจใน Oracle CRM On Demand 
เปิดใชง้านหรอืปิดใชง้านสาํหรบัผูใ้ชห้รอืไม ่และตวับ่งชีโ้คด้ทีก่าํหนดเองเปิดใชง้านหรอืปิดใชง้านสาํหรบัผูใ้ชห้รอืไม่ 
ตวัเลอืกต่อไปนี้พรอ้มใชง้าน: 

 ใช้งาน ตวัเลอืกนี้เป็นการตัง้คา่ดฟีอลต์ในแอปพลเิคชนัพืน้ฐาน เมือ่ทาํการเลอืกตวัเลอืกนี้ 
โคด้ทีก่าํหนดเองทัง้หมดทีม่ใีนเพจใน Oracle CRM On Demand จะถูกเปิดใชง้าน 
แต่ตวับ่งชีโ้คด้ทีก่าํหนดเองจะไมถู่กเปิดใชง้าน 

 ใช้งานโดยมีตวับง่ช้ี เมือ่ทาํการเลอืกตวัเลอืกนี้ โคด้ทีก่าํหนดเองทัง้หมดทีม่ใีนเพจใน Oracle CRM 
On Demand จะถูกเปิดใชง้าน นอกจากนี้ ตวับ่งชีโ้คด้ทีก่าํหนดเองจะถูกเปิดใชง้านดว้ย 

 ปิดใช้งานโดยมีตวับง่ช้ี เมือ่ทาํการเลอืกตวัเลอืกนี้ โคด้ทีก่าํหนดเองทัง้หมดทีม่ใีนเพจใน Oracle CRM 
On Demand จะถูกปิดใชง้าน นอกจากนี้ ตวับ่งชีโ้คด้ทีก่าํหนดเองจะถูกเปิดใชง้านดว้ย 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโคด้ทีก่าํหนดเองและตวับ่งชีโ้คด้ทีก่าํหนดเอง โปรดดูที ่
เกีย่วกบัการเปิดใชง้านและการปิดใชง้านโคด้ทีก่าํหนดเองและตวับง่ชีโ้คด้ทีก่าํหนดเอง 

ในการเปลีย่นการตัง้คา่ในฟิลด์นี้ 
ผูดู้แลระบบบรษิทัจะตอ้งเพิม่ฟิลด์นี้ลงในโครงรา่งเพจผูใ้ชผู้ดู้แลระบบสาํหรบับทบาทของผูดู้แลระบบ 
ในการอนุญาตใหผู้ใ้ชเ้ปลีย่นการตัง้คา่นี้ในโปรไฟลส์ว่นบุคคลของพวกเขา 
ผูดู้แลระบบจะตอ้งเพิม่ฟิลด์นี้ลงในโครงรา่งเพจผูใ้ชเ้จา้ของสาํหรบับทบาทผูใ้ชท้ีเ่กีย่วขอ้ง  

หมายเหตุ: ผูใ้ชท้ีม่สีทิธิ ์จดัการผูใ้ชแ้ละการเขา้ใช ้- จดัการผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย และสทิธิ ์จดัการผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย (ปกตแิลว้คอืผูดู้แลระบบของบรษิทั) 
สามารถกําหนดการมอบหมายสาํหรบัผูใ้ชอ้ืน่ได ้ผูใ้ชท้ีม่สีทิธิ ์จดัการผูใ้ชแ้ละการเขา้ใช ้- จดัการผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย ยงัสามารถกาํหนดการมอบหมายสาํหรบัตวัเองไดด้ว้ย 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการกาํหนดการมอบหมาย โปรดดูที ่เกีย่วกบัการมอบหมายผูใ้ช ้(ในหน้า 243), การเพิม่ผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย และ การจดัการผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย (ผูดู้แลระบบ) 
(ในหน้า 244) 
 

เก่ียวกบัโครงรา่งของเพจผูใ้ช้ 
คณุสามารถกาํหนดจํานวนประเภทของโครงรา่งเพจสาํหรบัเรคคอรด์ผูใ้ช ้ประเภทของโครงรา่งเพจจะตอ้งสมัพนัธ์กบัมมุมองทีต่่างกนัของรายละเอยีดผูใ้ชใ้น Oracle CRM On Demand 
ประเภทของโครงรา่งเพจผูใ้ชต้่อไปนี้มอียู่บนเพจการปรบัแต่งแอปพลเิคชนัของผูใ้ช:้ 

 โครงร่างเพจผูใ้ช้ โครงรา่งเพจประเภทนี้จะใชส้าํหรบัเพจรายละเอยีดผูใ้ชท้ีม่กีารแสดงเมือ่คณุดูขอ้มลูชือ่ผูใ้ชเ้พิม่เตมิจากเรคคอรด์ หรอืจากรายการทีดู่ลา่สดุหรอืรายการทีใ่ชบ้่อย 
ผูใ้ชท้ัง้หมดในบรษิทัสามารถดูเพจรายละเอยีดผูใ้ชเ้หลา่นี้ได้ ไมม่สีว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งสาํหรบัโครงรา่งเพจประเภทนี้ แต่ผูใ้ชส้ามารถทาํโครงรา่งของฟิลด์ในเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคลได้ 
หากบทบาทผูใ้ชข้องตนใหส้ทิธิใ์นการดําเนนิการดงักลา่ว สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การเปลีย่นโครงรา่งเพจรายละเอยีดของคณุ 

 โครงร่างเพจผูใ้ช้ผูด้แูลระบบ โครงร่างเพจประเภทนี้จะใชส้าํหรบัเพจรายละเอยีดผูใ้ชท้ีแ่สดงจากเพจรายชือ่ผูใ้ช ้ทีอ่ยู่ใตก้ารจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้

 โครงร่างเพจผูใ้ช้เจ้าของ โครงรา่งเพจประเภทนี้จะใชส้าํหรบัเพจรายละเอยีดสว่นบุคคลในการตัง้ค่าของฉัน 
ผูใ้ชส้ามารถควบคมุโครงรา่งของฟิลด์และสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในเพจรายละเอยีดสว่นบุคคลของผูใ้ชไ้ด ้หากบทบาทผูใ้ชข้องตนใหส้ทิธิใ์นการดําเนนิการดงักลา่ว สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่
การเปลีย่นโครงร่างเพจรายละเอยีดของคณุ 

 โครงร่างเพจการจดัการคู่ค้า โครงร่างเพจประเภทนี้ใชส้าํหรบัเพจรายละเอยีดผูใ้ชท้ีป่รากฏขึน้เมือ่ผูใ้ชคู้ค่า้เขา้ใชเ้รคคอรด์ผูใ้ชจ้ากลงิค์การจดัการดว้ยตนเองของคูค่า้ 
ในการเขา้ใชล้งิคก์ารจดัการดว้ยตนเองของคูค่า้ ผูใ้ชคู้ค่า้ตอ้งมสีทิธิจ์ดัการผูใ้ชภ้ายในหน่วยงานของคูค่า้ 

ประเภทโครงรา่งเพจผูใ้ชท้ีแ่ตกต่างกนันี้จะเป็นประโยชน์เมือ่คณุมฟิีลด์ผูใ้ชท้ีป่ระกอบดว้ยขอ้มลูสว่นบุคคล ในกรณนีี้ คณุไมต่อ้งการใหฟิ้ลด์สว่นบุคคลมองเหน็ไดเ้มือ่ผูใ้ชดู้ขอ้มลูชือ่ผูใ้ชเ้พิม่เตมิจากเรคคอรด์ 
ดงันัน้คุณจงึสามารถกาํหนดใหใ้ชง้านฟิลด์สว่นบุคคลไดใ้นโครงรา่งเพจของประเภทโครงรา่ง ผูใ้ชเ้จา้ของ หรอืประเภทโครงรา่งผูใ้ชผู้ดู้แลระบบ 
แต่คณุสามารถกาํหนดใหไ้มส่ามารถใชง้านฟิลด์สว่นบุคคลไดใ้นโครงรา่งเพจของประเภทโครงรา่งผูใ้ช ้

โครงร่างของเพจถูกกาํหนดใหก้บับทบาท ดงันัน้ จากการกาํหนดโครงรา่งของเพจทีเ่หมาะสมใหก้บัแต่ละบทบาท คณุจงึแน่ใจไดว้า่ผูใ้ชใ้นบทบาทหนึ่งจะไมส่ามารถเหน็ฟิลด์สว่นบุคคลใดๆ ทีไ่มส่มควรเหน็ 

ต่อไปนี้คอืตวัอย่างประเภทของฟิลด์ทีส่ามารถใชป้ระโยชน์ในการตดิตามโดยทีเ่ป็นฟิลด์สว่นบุคคลสาํหรบับทบาทเฉพาะ:  

 พนกังานขายภายใน  
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 จํานวนลดีทีม่คีุณสมบตัทิีไ่มถู่กปฏเิสธ  

 จํานวนลดีทีม่กีารตดิต่อในแต่ละเดอืน  

 พนกังานขายนอกสถานที ่

 ตน้ทนุของการแปลงลดีเป็นลกูคา้  

 ผูจ้ดัการฝา่ยการตลาด  

 ประสทิธภิาพของแคมเปญ (จํานวนเงนิทีใ่ชจ้า่ยเมือ่เทยีบกบัจํานวนเงนิรายได)้  

 ผูจ้ดัการฝา่ยขายประจําพืน้ที ่ 

 จํานวนของลกูคา้ทีส่ญูเสยีไปในแต่ละไตรมาส  

 ปรมิาณของรายไดท้ีส่ญูเสยีใหก้บัคูแ่ขง่ในพื้นที ่ 

ประเภทโครงรา่งเพจผูใ้ชท้ีแ่ตกต่างกนันี้ยงัเป็นประโยชน์เมือ่คณุตอ้งการสรา้งฟิลด์เพือ่อา่นอย่างเดยีวใหก้บัผูใ้ชบ้างรายอกีดว้ย ในกรณีนี้ 
คณุสรา้งฟิลด์พรอ้มใชง้านเป็นฟิลด์อ่านอย่างเดยีวในโครงรา่งเพจสาํหรบัประเภทโครงรา่งของผูใ้ชเ้จา้ของ สาํหรบับทบาทผูใ้ชท้ีค่ณุไมต่อ้งการใหส้ามารถแกไ้ขฟิลด์นี้ 

คาํเตือน: การจํากดับางกรณจีะใชใ้นการเพิม่ฟิลด์ผูร้บัรายงาน และฟิลด์ผูร้บัรายงาน (ชือ่ย่อ) ไปยงัโครงรา่งเพจผูใ้ช ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่เกีย่วกบัฟิลด์ผูร้บัรายงานและฟิลด์ผูร้บัรายงาน 
(ชือ่ย่อ) บนเรคคอรด์ผูใ้ช ้(ในหน้า 238) 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทําโครงรา่งเพจ โปรดดูที ่การปรบัแต่งโครงรา่งเพจแบบสแตตกิ (ในหน้า 139) สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่บทบาท โปรดดูที ่การเพิม่บทบาท 
(ในหน้า 258)  
 

เก่ียวกบัฟิลดผ์ูร้บัรายงานและฟิลดผ์ูร้บัรายงาน (ช่ือย่อ) บนเรคคอรด์ผูใ้ช้ 
จะมกีารใชข้อ้มลูผูจ้ดัการบนเรคคอรด์ผูใ้ชใ้นลาํดบัชัน้การรายงานและในการประมาณการ 
ฟิลด์ใดฟิลด์หนึง่ต่อไปนี้ตอ้งแสดงบนโครงรา่งเพจแต่ละโครงรา่งของประเภทโครงรา่งผูใ้ชผู้ดู้แลระบบหรอืการจดัการคู่คา้ เพือ่ใหค้ณุสามารถระบุผูจ้ดัการของผูใ้ช:้ 

 ผูร้บัรายงาน ฟิลด์นี้จะแสดงชือ่เตม็ของผูจ้ดัการผูใ้ช ้

 ผูร้บัรายงาน (ช่ือย่อ) ฟิลด์นี้จะแสดง ID แบบสัน้ของผูจ้ดัการผูใ้ช ้

อย่างไรกต็าม เมือ่คณุจดัทาํโครงรา่งเพจผูใ้ชข้องคณุ คณุตอ้งไมเ่พิม่ฟิลด์ทัง้สองฟิลด์นี้ไปยงัโครงร่างเพจผูใ้ชเ้ดยีวกนั หากกาํหนดใหม้ฟิีลด์ผูร้บัรายงานและฟิลด์ผูร้บัรายงาน (ชือ่ย่อ) บนโครงรา่งเพจ 
ผูใ้ชใ้ดๆ ซึง่เป็นเจา้ของบทบาททีโ่ครงรา่งเพจดงักลา่วมอบหมายไปยงับทบาท จะไมส่ามารถใชคุ้ณสมบตักิารแกไ้ขอนิไลน์ในรายการเรคคอรด์ของผูใ้ชห้รอืในเพจรายละเอยีดผูใ้ช ้

ในทาํนองเดยีวกนั โปรดอย่าเพิม่ทัง้ฟิลด์ผูร้บัรายงานและฟิลด์ผูร้บัรายงาน (ชือ่ย่อ) ไปยงัโครงรา่งการคน้หาเดยีวกนัสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ของผูใ้ช ้หากกาํหนดใหม้ฟิีลด์เหลา่นี้บนโครงรา่งการคน้หา 
ผูใ้ชใ้ดๆ ซึง่เป็นเจา้ของบทบาททีโ่ครงรา่งเพจการคน้หาดงักลา่วมอบหมายไปยงับทบาทจะไมส่ามารถคน้หาเรคคอรด์ของผูใ้ชไ้ด ้การคน้หาจงึลม้เหลว 
 

การตัง้ค่าโควต้าการขายของผูใ้ช้ 
หากพนกังานขายใช ้Oracle CRM On Demand ในการจดัการประมาณการ จะตอ้งทาํการตัง้คา่โควตา้ดว้ย พนกังานขายสามารถตัง้คา่โควตา้ของตนเองได ้
หรอืคณุจะจดัทาํโควตา้ใหก้บัพนักงานขายเองกไ็ดใ้นฐานะผูดู้แลระบบ เมือ่เลอืกปีสาํหรบัเริม่ตน้โควตา้ คณุสามารถเลอืกปีปฏทินิปจัจุบนั หรอืหนึง่ในสามปีกอ่นหน้า หรอืหนึ่งในสามปีถดัไป 

สว่นนี้อธบิายขัน้ตอนสาํหรบัผูดู้แลระบบในการตัง้คา่โควตา้ของผูใ้ช ้

ในการตัง้ค่าโควต้าของผูใ้ช้ 

1 ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ 

2 ในสว่นการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้ใหค้ลกิลงิค์ การจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้



การจดัการผู้ใช้และการควบคมุการเข้าใช้ 
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3 คลกิทีล่งิค ์การจดัการผูใ้ช ้ในเพจการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้

4 ในเพจรายชือ่ผูใ้ช ้คลกิทีล่งิค ์นามสกลุ ของผูใ้ชท้ีค่ณุตอ้งการตัง้คา่โควตา้ให ้

5 ในเพจรายละเอยีดผูใ้ช ้ใหเ้ลือ่นลงไปทีส่ว่นโควตา้ และดําเนินการอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 คลกิปุ่ม โควตา้ใหม่ 

 คลกิลงิค์ แกไ้ข ของโควตา้ทีค่ณุตอ้งการแกไ้ข 

6 ในเพจแกไ้ขโควตา้ ใหป้้อนขอ้มลูในฟิลด์ใหค้รบสมบูรณ์ 

 ในการกระจายโควตา้รายปีใหเ้ทา่กนัตลอดปีงบประมาณ ใหป้้อนจํานวนเงนิในฟิลด์ยอดรวมโควตา้และคลกิ กระจาย 

 ในการเพิม่โควตา้รายเดอืน ใหป้้อนจํานวนเงนิของแต่ละเดอืนและคลกิ ผลรวม 

7 บนัทกึเรคคอรด์ 
 

การตัง้ค่าสมุดบนัทึกดีฟอลตต์ามประเภทเรคคอรด์สาํหรบัผูใ้ช้ 
คณุสามารถระบุสมดุบนัทกึดฟีอลต์สาํหรบัแต่ละประเภทเรคคอรด์สาํหรบัผูใ้ชไ้ด ้ผูใ้ชจ้ะมองเหน็สมุดบนัทกึทีร่ะบุตามคา่ดฟีอลต์ในเครือ่งมอืเลอืกสมุดบนัทกึสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ อย่างไรกต็าม 
การระบุสมดุบนัทกึดฟีอลต์จะไมจ่ํากดัการเขา้ใชเ้รคคอรด์ของผูใ้ช ้ผูใ้ชส้ามารถเลอืกสมดุบนัทกึอืน่ในเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึ 

หากคุณเลอืกสมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองเป็นสมดุบนัทกึดฟีอลต์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ และหากมกีารตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ในโหมดสมดุบนัทกึ เมือ่ผูใ้ชจ้ดัทาํเรคคอรด์ของประเภทเรคคอรด์ดงักลา่ว 
ฟิลด์สมดุบนัทกึในเรคคอรด์จะป็อปปเูลทดว้ยชือ่ของสมดุบนัทกึดฟีอลต์โดยอตัโนมตั ิหากคุณเลอืกสมดุบนัทกึของผูใ้ชห้รอืสมดุบนัทกึทัง้หมดเป็นสมุดบนัทกึดฟีอลต์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 
เมือ่ผูใ้ชจ้ดัทาํเรคคอรด์ของประเภทเรคคอรด์ดงักลา่ว ฟิลด์สมดุบนัทกึในเรคคอรด์จะไมป็่อปปเูลทดว้ยชือ่ของสมดุบนัทกึดฟีอลต์โดยอตัโนมตั ิแมว้า่จะมกีารตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ในโหมดสมดุบนัทกึกต็าม 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโหมดสมดุบนัทกึและโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์อืน่ๆ โปรดดูที ่เกีย่วกบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ (ในหน้า 289) 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารตัง้คา่ดฟีอลต์สมดุบนัทกึตามประเภทเรคคอรด์สาํหรบัผูใ้ช ้

การตัง้ค่าดีฟอลต์สมุดบนัทึกตามประเภทเรคคอรด์สาํหรบัผูใ้ช้ 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้ใหค้ลกิลงิค์ การจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้

3 คลกิ การจดัการผูใ้ช ้ในเพจการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้

4 ในเพจรายชือ่ผูใ้ช ้ใหค้ลกิทีล่งิค์นามสกลุของผูใ้ชท้ีค่ณุตอ้งการตัง้คา่สมดุบนัทกึดฟีอลต์ 

5 ในเพจรายละเอยีดผูใ้ช ้ใหเ้ลือ่นลงไปทีส่ว่นคา่สมุดบนัทกึดฟีอลต์ตามประเภทเรคคอรด์ และด◌ําเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

a คลกิ ใหม่ เพือ่เพิม่คา่ดฟีอลต์สมดุบนัทกึสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 

b คลกิลงิคแ์กไ้ขของคา่ดฟีอลต์สมดุบนัทกึทีคุ่ณตอ้งการเปลีย่น 

6 ในเพจเพิม่สมดุบนัทกึดฟีอลต์ตามประเภทเรคคอรด์ ใหเ้ลอืกประเภทเรคคอรด์ และการตัง้คา่สมดุบนัทกึ 

7 บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 
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การเปล่ียน ID ผูใ้ช้ของผูใ้ช้ 
คณุสามารถเปลีย่น ID ผูใ้ชข้องผูใ้ชไ้ด ้

จํานวนตวัอกัษรสงูสดุ ID ซึง่ผูใ้ชจ้ะมไีดค้อื 50 ตวั โดย ID ผูใ้ชห้า้มมชีอ่งวา่งหรอือกัขระพเิศษต่อไปนี้: 

 เครือ่งหมายดอกจนั (*)  

 แบคสแลช (\) 

 เครือ่งหมายเลขที ่(#) 

 เครือ่งหมายคาํถาม (?) 

 สแลช (/) 

 ตวัหนอน (~) 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิการตามขัน้ตอนนี้ บทบาทของคุณตอ้งมสีทิธิจ์ดัการผูใ้ช ้คณุจะตอ้งตัง้คา่คณุสมบตักิารควบคุมการไซน์อนิและรหสัผา่น เพือ่ใหผู้ใ้ชท้าํการเปลีย่นทีอ่ยู่อเีมลห์รอื ID 
ผูใ้ชข้องพวกเขาเองได ้โปรดดูที ่การกาํหนดการควบคุมรหสัผา่นของบรษิทัของคุณ (ในหน้า 41) สาํหรบัคาํแนะนํา 

การเปลีย่นแปลง ID ผูใ้ช้ของผูใ้ช้ 

1 ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ 

2 ในสว่นการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้ใหค้ลกิลงิค์ การจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้

3 คลกิทีล่งิค ์การจดัการผูใ้ช ้ในเพจการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้

4 คลกิทีล่งิค ์นามสกลุ ของผูใ้ชใ้นเพจรายชือ่ผูใ้ช ้

5 คลกิ แกไ้ข ในเพจรายละเอยีดผูใ้ช ้

6 แกไ้ขฟิลด์ ID ผูใ้ช ้ในเพจการแกไ้ขผูใ้ช ้

7 บนัทกึเรคคอรด์ 

อาจมกีารสง่อเีมลไ์ปยงัผูใ้ชเ้มือ่คา่ในฟิลด์ ID ผูใ้ชใ้นโปรไฟลข์องผูใ้ชม้กีารเปลีย่นแปลง ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัตวัเลอืกทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัไดเ้ลอืกไวใ้นการตัง้คา่ สง่อเีมลเ์มือ่มกีารอปัเดตโปรไฟลผ์ูใ้ช ้
ในโปรไฟลข์องบรษิทั สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่ สง่อเีมลเ์มือ่มกีารอปัเดตโปรไฟลผ์ูใ้ช ้โปรดดูที ่การตัง้คา่โปรไฟลบ์รษิทัของคุณและคา่ดฟีอลต์รว่ม (ในหน้า 18) 

ผูใ้ชส้ามารถไซน์อนิเขา้สู ่Oracle CRM On Demand โดยใช ้ID ผูใ้ชใ้หม ่และรหสัผา่นทีม่อียู่ของผูใ้ช ้
 

การรีเซต็รหสัผา่นของผูใ้ช้ 
ใน Oracle CRM On Demand ผูใ้ชต้อ้งระบุคาํตอบของคาํถามสาํหรบัการรกัษาความปลอดภยัอย่างน้อยสองคาํถาม 
ซึง่จะสามารถใชค้าํถามและคาํตอบเหลา่นี้ไดใ้นภายหลงัหากผูใ้ชล้มืรหสัผา่น หากผูใ้ชจ้ําคาํถามสาํหรบัการรกัษาความปลอดภยัไมไ่ด ้หรอืหากผูใ้ชถู้กลอ็คและตอ้งการเขา้ใชใ้นทนัท ี
คณุสามารถรเีซต็รหสัผา่นใหผู้ใ้ชไ้ด้   

หมายเหตุ: ขัน้ตอนนี้มผีลเชน่เดยีวกบัการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย สง่อเีมลร์หสัผา่นชัว่คราวเมือ่คลกิบนัทกึ ในเพจการแกไ้ขผูใ้ช ้
คณุตอ้งตัง้คา่บทบาทผูใ้ชแ้ละขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกอ่นการส่งอเีมลร์หสัผา่นชัว่คราว 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิการตามขัน้ตอนนี้ บทบาทของคุณตอ้งมสีทิธิจ์ดัการผูใ้ชแ้ละสทิธิจ์ดัการบรษิทั - รเีซต็รหสัผา่นทัง้หมด นอกจากนี้ 
บทบาทของผูใ้ชท้ีค่ณุตอ้งการเปลีย่นรหสัผา่นจะต้องมสีทิธิร์เีซต็รหสัผา่นส่วนบุคคลดว้ย 
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ในการรีเซต็รหสัผา่นของผูใ้ช้ 

1 ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ 

2 ในสว่นการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้ใหค้ลกิลงิค์ การจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้

3 คลกิทีล่งิค ์การจดัการผูใ้ช ้ในเพจการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้

4 ในเพจรายชือ่ผูใ้ช ้คลกิทีล่งิค์ นามสกลุ ของผูใ้ชท้ีค่ณุตอ้งการรเีซต็รหสัผา่น 

5 ในเพจรายละเอยีดผูใ้ช ้ทีแ่ถบชือ่ คลกิปุ่ม รเีซต็รหสัผา่น 

รหสัผา่นทีม่อียู่ของผูใ้ชจ้ะถูกแทนทีด่ว้ยรหสัผา่นชัว่คราวรหสัใหม่ รหสัผา่นชัว่คราวรหสัใหมจ่ะถูกส่งไปยงัผูใ้ชท้างอเีมล์ 

หมายเหตุ: เหตกุารณ์นี้จะถูกบนัทกึไวใ้นส่วนประวตักิารไซน์อนิ ในเพจรายละเอยีดผูใ้ช ้ 
 

การรีเซต็ PIN DMS ของผูใ้ช้ 
เลข ID สว่นบุคคล (PIN) ใชส้าํหรบัจดัการการเขา้ใช ้Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales ของผูใ้ช ้การรเีซต็ PIN 
จะเป็นการบงัคบับญัชขีองผูใ้ชใ้น Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales ใหต้รวจสอบอกีครัง้กอ่นเขา้ใชข้อ้มลูของ Oracle CRM On 
Demand 

Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales เป็นผลติภณัฑอ์สิระ ผูใ้ช ้Oracle CRM On Demand ไมไ่ดร้บัอนุญาตใหใ้ช ้Oracle 
CRM On Demand Disconnected Mobile Sales โดยอตัโนมตั ิหากมกีารจดัหา Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile 
Sales สาํหรบัผูใ้ช ้Oracle CRM On Demand จะจดัการการเขา้ใช ้Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales 
ของผูใ้ชโ้ดยอตัโนมตั ิตวัอย่างเชน่ ระบบจะยงัคงทาํใหข้อ้มลูรหสัผา่นและสถานะบญัชขีองผูใ้ชข้องทัง้สองระบบตรงกนัอยู ่โดยไมช่า้มากนัก ในการบงัคบัใหม้กีารทาํใหข้อ้มลูตรงกนั คณุตอ้งรเีซต็ PIN 
ของผูใ้ชอ้ยา่งชดัเจน ตวัอย่างเชน่ คณุอาจบงัคบัใหม้กีารทาํใหข้อ้มลูตรงกนัทนัทหีลงัจากทีคุ่ณเลกิใชบ้ญัชขีองผูใ้ชใ้น Oracle CRM On Demand เพือ่ใหแ้น่ใจวา่บญัชขีองผูใ้ชใ้น 
Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales จะถูกเลกิใชใ้นเวลาเดยีวกนั 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิการตามขัน้ตอนนี้ บทบาทของคุณตอ้งมสีทิธิจ์ดัการผูใ้ช ้

การรีเซต็ PIN DMS ของผูใ้ช้ 

1 ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ คลกิทีล่งิค์ร่วม การจดัการ 

2 ในสว่นการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้ใหค้ลกิลงิค์ การจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้

3 คลกิทีล่งิค ์การจดัการผูใ้ช ้ในเพจการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้

4 ในเพจรายชือ่ผูใ้ช ้คลกิทีล่งิค ์นามสกลุ ของผูใ้ชท้ีค่ณุตอ้งการรเีซต็ PIN 

5 ในเพจรายละเอยีดผูใ้ช ้ทีแ่ถบชือ่ ใหค้ลกิ รเีซต็ PIN DMS  
 

การเปล่ียนแปลงฝ่ายหลกัสาํหรบัผูใ้ช้ 
หากบรษิทัของคุณใชป้ระเภทเรคคอรด์ฝา่ย ผูใ้ชจ้ะสามารถเชือ่มโยงกบัฝา่ยได ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฝา่ยและการเชือ่มโยงผูใ้ชก้บัฝา่ย โปรดดูที ่การตัง้คา่ฝา่ย (ในหน้า 57) และ 
การเชือ่มโยงผูใ้ชก้บัฝา่ย (ในหน้า 61)  
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ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิการตามขัน้ตอนต่อไปนี้ คณุตอ้งมทีัง้สทิธิจ์ดัการผูใ้ชแ้ละสทิธิจ์ดัการบทบาทและการเขา้ใชใ้นบทบาทผูใ้ชข้องคณุ นอกจากนี้ 
ฟิลด์ฝา่ยหลกัจะตอ้งปรากฏอยู่ในโครงรา่งเพจผูใ้ชผู้ดู้แลระบบทีร่ะบุใหก้บับทบาทของคุณสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ผูใ้ช ้

การเปลีย่นแปลงฝ่ายหลกัของผูใ้ช้  

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ 

2 ในสว่นการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้ใหค้ลกิลงิค์ การจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้

3 ในสว่นการจดัการผูใ้ชแ้ละกลุ่ม ใหค้ลกิทีล่งิค ์การจดัการผูใ้ช ้

4 ในรายชือ่ผูใ้ช ้ใหค้ลกิทีน่ามสกลุของผูใ้ชท้ีม่ฝีา่ยหลกัทีค่ณุตอ้งการเปลีย่นแปลง 

5 ในเพจรายละเอยีดผูใ้ชใ้นฟิลด์ฝา่ยหลกั ใหค้ลกิทีไ่อคอนคน้หา และเลอืกฝา่ยทีคุ่ณตอ้งการกาํหนดใหเ้ป็นฝา่ยหลกัสาํหรบัผูใ้ช ้
 

การตรวจสอบกิจกรรมการไซน์อินของผูใ้ช้ 
คณุสามารถตรวจสอบประวตักิารไซน์อนิของผูใ้ชแ้ต่ละคนทีบ่รษิทัของคณุ 

หมายเหตุ: เรคคอรด์ไซน์อนิของผูใ้ชท้ีน่านกว่า 90 วนัจะถูกลบออกจาก Oracle CRM On Demand อย่างต่อเนือ่ง 
ขอ้มลูประวตักิารนํามาใชข้องผูใ้ชจ้ะถูกจดัเกบ็ไวใ้นคลงัขอ้มลูเพือ่สนบัสนุนการวเิคราะห์แนวโน้มทีผ่า่นมาของการวดัการนํามาใชข้องผูใ้ชใ้นการวเิคราะห์ Oracle CRM On Demand 
แต่ขอ้มลูนี้จะไมม่อียู่เมือ่มกีาร Extract (ดงึขอ้มลู), Transform (แปลง) และ Load (โหลด) (ETL) ขอ้มลูเตม็รปูแบบระหวา่งการอปัเกรด Oracle CRM On 
Demand เป็นเวอรช์นัใหม่ หรอืเมือ่มกีารยา้ยขอ้มลูของบรษิทัจากสภาพแวดลอ้ม Oracle CRM On Demand หนึง่ไปยงัสภาพแวดลอ้ม Oracle CRM On Demand 
อกีแหง่หนึง่ สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัประเภทเรือ่งการวเิคราะหข์องการวเิคราะหก์ารตดิตามการใช ้โปรดดูที ่ประเภทเรือ่งการวเิคราะหข์องการวเิคราะหก์ารตดิตามการใช ้

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิการตามขัน้ตอนนี้ บทบาทของคุณตอ้งมสีทิธิจ์ดัการผูใ้ช ้

ในการตรวจสอบกิจกรรมการไซน์อินสาํหรบัผู้ใช้ 

1 ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ 

2 ในสว่นการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้ใหค้ลกิลงิค์ การจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้

3 คลกิทีล่งิค ์การจดัการผูใ้ช ้ในเพจการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้

4 ในเพจรายชือ่ผูใ้ช ้คลกิทีล่งิค ์นามสกลุ ของผูใ้ชท้ีค่ณุตอ้งการดูกจิกรรมการไซน์อนิ 

5 เลือ่นลงไปทีส่ว่นประวตักิารไซน์อนิ เพือ่ตรวจดูกจิกรรมการไซน์อนิของผูใ้ช ้

หมายเหตุ: ฟิลดป์ระเภทในเรคคอรด์ไซน์อนิแสดงชอ่งทางทีม่กีารพยายามไซน์อนิ ตวัอย่างเชน่ หากมกีารพยายามไซน์อนิผา่นวนิโดวเ์บราเซอร์ ฟิลด์ประเภทจะแสดงคา่ อนิเตอรแ์อคทฟี 
หากมกีารพยายามไซน์อนิผา่นบรกิารทางเวบ็ ฟิลด์ประเภทจะแสดงค่า บรกิารทางเวบ็ 

 

การตรวจดกิูจกรรมเก่ียวกบัความปลอดภยัของผูใ้ช้ 
คณุสามารถตรวจดูรายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กีย่วกบัความปลอดภยัไดใ้นสว่นการตรวจสอบของเรคคอรด์ผูใ้ช ้



การจดัการผู้ใช้และการควบคมุการเข้าใช้ 
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เก่ียวกบัส่วนการตรวจสอบและแนวทางการตรวจสอบบนเรคคอรด์ผู้ใช้ 
ขอ้มลูการตรวจสอบจะแสดงอยูใ่นสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งสองสว่นบนเรคคอรด์ผูใ้ชด้งัต่อไปนี้: 

 ส่วนการตรวจสอบ สว่นการตรวจสอบจะแสดงขอ้มลูของกจิกรรมทีเ่กีย่วกบัความปลอดภยั เชน่ เมือ่ใดทีไ่ดต้ัง้รหสัผา่นของผูใ้ชใ้นตอนแรกและเมือ่ใดทีไ่ดร้เีซต็รหสัผา่น 

 ส่วนแนวทางการตรวจสอบ สว่นแนวทางการตรวจสอบบนเรคคอรด์ผูใ้ชจ้ะแสดงการเปลีย่นแปลงฟิลด์บางฟิลด์บนเรคคอรด์ผูใ้ช ้จํานวนของฟิลด์จะไดร้บัการตรวจสอบโดยคา่ดฟีอลต ์
แต่ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถระบุฟิลด์เพิม่เตมิทีจ่ะตรวจสอบได ้นอกจากนี้ ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถดูขอ้มลูแนวทางการตรวจสอบของผูใ้ชไ้ดใ้นแนวทางการตรวจสอบหลกั 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการปรบัแต่งแนวทางการตรวจสอบของประเภทเรคคอรด์ โปรดดูที ่การปรบัแต่งแนวทางการตรวจสอบ (ในหน้า 172) 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการดูแนวทางการตรวจสอบของเรคคอรด์บุคคล โปรดดูที ่การดูแนวทางการตรวจสอบสาํหรบัเรคคอรด์ 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการดูขอ้มลูแนวทางการตรวจสอบในแนวทางการตรวจสอบหลกั โปรดดูที ่การตรวจสอบการเปลีย่นแปลงของแนวทางการตรวจสอบในแนวทางการตรวจสอบหลกั (โปรดดูที ่
"การตรวจดูการเปลีย่นแปลงแนวทางการตรวจสอบดว้ยแนวทางการตรวจสอบหลกั" ในหน้า 66) 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิการตามขัน้ตอนต่อไปนี้ บทบาทของคณุตอ้งมสีทิธิจ์ดัการผูใ้ช ้

การตรวจดกูารดาํเนินการด้านการรกัษาความปลอดภยัสาํหรบัผูใ้ช้ 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้ใหค้ลกิลงิค์ การจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้

3 คลกิทีล่งิค ์การจดัการผูใ้ช ้ในเพจการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้

4 ในเพจรายการผูใ้ช ้ใหค้ลกิลงิคน์ามสกลุของผูใ้ชค้นทีคุ่ณตอ้งการด ู

5 เลือ่นลงมาทีส่่วนการตรวจสอบเพือ่ดูรายละเอยีดการดําเนนิการดา้นการรกัษาความปลอดภยับนเรคคอรด์ของผูใ้ช ้
 

เก่ียวกบัการมอบหมายผูใ้ช้ 
เมือ่มกีารใชง้านคุณสมบตัผิูใ้ชท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย ผูใ้ชส้ามารถมอบหมายสทิธิเ์ขา้ใชง้านเรคคอรด์ของตนในฐานะเจา้ของใหแ้กผู่ใ้ชร้ายอืน่ นอกจากนี้ 
ผูใ้ชท้ีม่สีทิธิเ์หมาะสมสามารถกาํหนดการมอบหมายใหก้บัผูใ้ชร้ายอืน่ๆ ได ้โดยปกตนิัน้ ผูดู้แลระบบของบรษิทัเทา่นัน้ทีจ่ะสามารถกาํหนดการมอบหมายใหก้บัผูใ้ชร้ายอืน่ๆ ได ้

การควบคุมคุณสมบตัผิูใ้ชท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจะทาํไดโ้ดยใชช้อ่งทาํเครือ่งหมายต่อไปนี้บนเพจโปรไฟลบ์รษิทั: 

 ใชง้านการแสดงขอ้มลูผูจ้ดัการ 

 แสดงเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึ 

เพือ่ใหส้ามารถใชค้ณุสมบตัผิูใ้ชท้ีไ่ดร้บัมอบหมายได ้คณุตอ้งเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายทัง้สองชอ่งนี้ นอกจากนี้ สว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัมอบหมายและผูใ้ชท้ีม่อบหมาย 
ตอ้งมอียู่ในโครงรา่งเพจทีเ่กีย่วขอ้งสาํหรบับทบาทของผูใ้ชห้รอืผูดู้แลระบบดงันี้: 

 ในการอนุญาตใหผู้ใ้ชก้าํหนดการมอบหมายไดน้ัน้ สว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย ตอ้งมอียู่ในโครงรา่งเพจผูใ้ชเ้จา้ของ สาํหรบับทบาทของผูใ้ช ้

 ในการอนุญาตใหผู้ใ้ชดู้รายชือ่ของผูใ้ชต้่างๆ ทีผู่ใ้ชเ้ป็นตวัแทน สว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูใ้ชท้ีม่อบหมายตอ้งมอียู่ในโครงรา่งเพจผูใ้ชเ้จา้ของ สาํหรบับทบาทของผูใ้ช ้

 ในการอนุญาตใหผู้ดู้แลระบบกาํหนดการมอบหมายใหแ้กผู่ใ้ชอ้ืน่ๆ ไดน้ัน้ ตอ้งมสีว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งดงัต่อไปนี้อย่างน้อยหนึง่สว่นอยู่ในโครงร่างเพจผูใ้ชผู้ด้แูลระบบ สาํหรบับทบาทของผูดู้แลระบบ: 

 ผูใ้ช้ท่ีได้รบัมอบหมาย ในสว่นของผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัมอบหมายของเรคคอรด์ผูใ้ช ้ผูดู้แลระบบจะสามารถกาํหนดตวัแทนใหแ้กผู่ใ้ช ้

 ผูใ้ช้ท่ีมอบหมาย ในสว่นผูใ้ชท้ีม่อบหมายของเรคคอรด์ผูใ้ช ้ผูดู้แลระบบจะสามารถกาํหนดผูใ้ชใ้หเ้ป็นตวัแทนของผูใ้ชร้ายอืน่ 

ในการกาํหนดการมอบหมายใหก้บัผูใ้ชค้นอื่น บทบาทของคณุตอ้งมสีทิธิด์งัต่อไปนี้: 

 จดัการผูใ้ช ้

 จดัการผูใ้ชแ้ละการเขา้ใช ้- จดัการผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย 
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ในการกําหนดการมอบหมายใหก้บัผูใ้ชด้ว้ยตวัพวกเขาเอง ผูใ้ชต้อ้งมสีทิธิก์ารจดัการผูใ้ชแ้ละการเขา้ถงึ - จดัการผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัมอบหมายในบทบาทของพวกเขา 

ในขณะทีก่ําหนดผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย โปรดทราบเกีย่วกบัขอ้มลูต่อไปนี้: 

 ฟิลด์บทบาทผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัมอบหมายไมเ่กีย่วขอ้งกบับทบาทผูใ้ชห้รอืการเขา้ใชข้อ้มลูในลกัษณะใดๆ โดยเป็นรายการสาํหรบัเลอืกทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัสามารถกาํหนดเพือ่จดัชนดิการมอบหมายผูใ้ช ้
รายการสาํหรบัเลอืกนี้ไมม่คีา่ดฟีอลต์ ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่งคา่ไดต้ามความจําเป็นจากเพจตัง้คา่ฟิลด์ผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย 
โปรดดูขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการปรบัแต่งรายการสาํหรบัเลอืกไดท้ี ่การเปลีย่นคา่รายการสาํหรบัเลอืก (ในหน้า 132) 

 ผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจะมสีทิธิเ์จา้ของของผูใ้ชห้ลกัในการเขา้ถงึเรคคอรด์ทีผู่ใ้ชห้ลกัเป็นเจา้ของหรอืมสีทิธิเ์ขา้ใชผ้า่นทมีหรอืกลุม่ 
ผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัมอบหมายไม่มสีทิธิโ์ดยดฟีอลต์ของผูใ้ชห้ลกัในการเขา้ถงึเรคคอรด์ตา่งๆ 

 สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ต่างๆ นัน้ ผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจะตอ้งมตีวัเลอืก มสีทิธิเ์ขา้ใชง้าน ทีเ่ปิดใชอ้ยู่ในบทบาทของตนเพือ่ใหส้ามารถเหน็เรคคอรด์ประเภทนัน้ๆ 
โดยใชก้ารเขา้ถงึทีไ่ดร้บัมอบหมาย ในทาํนองเดยีวกนัผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัมอบหมายตอ้งมกีารเปิดใชง้านตวัเลอืก สามารถจดัทาํได้ 
สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ในบทบาทของตนเพือ่ใหส้ามารถจดัทาํเรคคอรด์ประเภทนัน้ได ้

 ผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัมอบหมายสามารถใชต้วัเลอืกรวมรายการย่อยในเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึเพือ่ดเูรคคอร์ดทัง้หมดของตนและเรคคอรด์ของผูใ้ชห้ลกัในรายการ 
หรอืสามารถเลอืกชือ่ของตนเพือ่ดูเฉพาะเรคคอรด์ทีต่นมสีทิธิเ์ขา้ใชง้านผา่นความเป็นเจา้ของ บทบาท ทมี และอืน่ๆ 
หรอืสามารถเลอืกชือ่ของผูใ้ชห้ลกัเพือ่ดูเฉพาะเรคคอรด์ทีผู่ใ้ชห้ลกัเป็นเจา้ของหรอืสามารถเขา้ใชง้านผา่นทมีหรอืกลุม่ 

 ระดบัการเขา้ใชง้านขอ้มลูของผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย (ซึง่ไดแ้ก ่การแสดงขอ้มลูผูจ้ดัการ การแสดงขอ้มลูทมี หรอืการแสดงขอ้มลูทัง้หมด) 
สาํหรบัประเภทเรือ่งทีร่ายงานและประเภทเรือ่งในประวตัจิะยงัคงใชง้านต่อไป แมเ้มือ่ผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัมอบหมายกาํลงัดูขอ้มลูทีม่อบหมายโดยผูใ้ชห้ลกักต็าม 

 

การจดัการผูใ้ช้ท่ีได้รบัมอบหมาย (ผูด้แูลระบบ) 
ในฐานะผูดู้แลระบบของบรษิทั คณุสามารถกาํหนดผูใ้ชใ้หเ้ป็นผูท้ ีไ่ดร้บัมอบหมายแทนผูใ้ชร้ายอืน่ โปรดดูขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีารทาํงานของการมอบหมายผูใ้ชไ้ดท้ี ่เกีย่วกบัการมอบหมายผูใ้ช ้
(ในหน้า 243) 

หมายเหตุ: ผูใ้ชย้งัสามารถกาํหนดตวัแทนใหต้นเองผา่นเพจรายละเอยีดสว่นบุคคลของผูใ้ช ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีารกาํหนดตวัแทนของผูใ้ช ้โปรดดูที ่การเพิม่ผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย 

ในการดําเนนิการตามขัน้ตอนทีอ่ธบิายไวใ้นหวัขอ้นี้ บทบาทของคณุตอ้งมสีทิธิด์งัต่อไปนี้: 

 จดัการผูใ้ช ้

 จดัการผูใ้ชแ้ละการเขา้ใช ้- จดัการผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย 

นอกจากนี้ ตอ้งมสีว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งดงัต่อไปนี้อย่างน้อยหนึง่สว่นอยู่ในโครงรา่งเพจผูใ้ชผู้ดู้แลระบบสาํหรบับทบาทของคุณ: 

 ผูใ้ช้ท่ีได้รบัมอบหมาย ในสว่นของผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัมอบหมายของเรคคอรด์ผูใ้ช ้คณุจะสามารถกาํหนดตวัแทนหนึ่งคนหรอืมากกวา่ใหแ้กผู่ใ้ช ้

 ผูใ้ช้ท่ีมอบหมาย ในสว่นของผูใ้ชท้ีม่อบหมายของเรคคอรด์ผูใ้ช ้คณุจะสามารถกาํหนดผูใ้ชใ้หเ้ป็นตวัแทนของผูใ้ชห้นึง่รายหรอืมากกวา่ 

หากไมส่ามารถเหน็สว่นของขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัมอบหมายและผูใ้ชท้ีม่อบหมาย ในเพจรายละเอยีดผูใ้ชท้ีค่ณุตอ้งการจะกาํหนดตวัแทน คณุสามารถสรา้งสว่นดงักลา่วขึน้ไดด้งัต่อไปนี้: 

 ในเพจรายละเอยีดผูใ้ช ้คลกิที ่แกไ้ขโครงรา่ง ทีมุ่มขวาบนของเพจ และเพิม่สว่นดงักลา่วไปยงัโครงรา่งเพจของคณุ 

 หากไม่มสีว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่คุณตอ้งการเพิม่ไปยงัโครงรา่งเพจของคณุ คณุสามารถปรบัแต่งโครงรา่งเพจผูใ้ชผู้ดู้แลระบบใหแ้กบ่ทบาทของคณุได ้
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการปรบัแต่งโครงรา่งเพจ โปรดดูที ่การปรบัแต่งโครงรา่งเพจแบบสแตตกิ (ในหน้า 139) 

ในการกาํหนดตวัแทนหนึ่งคนหรอืมากกวา่ใหแ้กผู่ใ้ช ้ใหป้ฏบิตัติามขัน้ตอนต่อไปนี้ 

การกาํหนดตวัแทนหนึง่คนหรือมากกว่าให้แก่ผูใ้ช้ 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้ใหค้ลกิการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้
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3 คลกิ การจดัการผูใ้ช ้ในเพจการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้

4 ในเพจรายชือ่ผูใ้ช ้คลกิลงิคน์ามสกลุของผูใ้ชท้ีคุ่ณตอ้งการเพิม่ตวัแทน 

5 ในเพจรายละเอยีดผูใ้ช ้ใหเ้ลือ่นลงมาทีส่ว่น ผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย แลว้คลกิ เพิม่ ในแถบชือ่ของสว่นนัน้ 

6 บนเพจแกไ้ขผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย ใหค้ลกิไอคอน คน้หา 

7 ในวนิโดวค์น้หา เลอืกผูใ้ชท้ีคุ่ณตอ้งการแต่งตัง้เป็นตวัแทน 

8 หากมกีารกาํหนดคา่ไวใ้นฟิลด์บทบาทผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย คณุจะสามารถเลอืกบทบาทของผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัมอบหมายแต่ละรายเพิม่เตมิได ้

9 บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 

หมายเหตุ: ในสว่นผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัมอบหมายของเพจรายละเอยีดผูใ้ช ้ฟิลด์บทบาทจะแสดงบทบาทของตวัแทนใน Oracle CRM On Demand 
ฟิลด์บทบาทผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจะแสดงบทบาทของผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัมอบหมายสาํหรบัตวัแทน หากมกีารกาํหนดไว ้

ในการลบตวัแทนจากรายชือ่ตวัแทนของผูใ้ช ้ใหป้ฏบิตัติามขัน้ตอนต่อไปนี้ 

การลบตวัแทนจากรายชือ่ตวัแทนของผูใ้ช้ 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้ใหค้ลกิการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้

3 คลกิ การจดัการผูใ้ช ้ในเพจการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้

4 ในเพจรายชือ่ผูใ้ช ้คลกิทีล่งิค์นามสกุลของผูใ้ชท้ีเ่ป็นเจา้ของรายชือ่ตวัแทนทีค่ณุตอ้งการอปัเดต 

5 ในเพจรายละเอยีดผูใ้ช ้ใหเ้ลือ่นลงมาทีส่ว่น ผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย 

6 ในเมนูระดบัเรคคอรด์ เลอืก ลบ สําหรบัผูใ้ชท้ีคุ่ณตอ้งการลบออกจากรายชือ่ของตวัแทน 

7 คลกิ ตกลง เพือ่ยนืยนัการเปลีย่นแปลง 

ในการกาํหนดผูใ้ชเ้ป็นตวัแทนของผูใ้ชห้นึง่คนหรอืมากกว่า ใหป้ฏบิตัติามขัน้ตอนต่อไปนี้ 

การกาํหนดผูใ้ช้เป็นตวัแทนของผูใ้ช้หนึง่คนหรือมากกว่า 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้ใหค้ลกิการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้

3 คลกิ การจดัการผูใ้ช ้ในเพจการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้

4 ในเพจรายชือ่ผูใ้ช ้คลกิทีล่งิค์นามสกุลของผูใ้ชท้ีคุ่ณตอ้งการกาํหนดใหเ้ป็นตวัแทนของผูใ้ชห้นึง่รายหรอืมากกวา่ 

5 ในเพจรายละเอยีดผูใ้ช ้ใหเ้ลือ่นลงมาทีส่ว่น ผูใ้ชท้ีม่อบหมาย แลว้คลกิ เพิม่ ในแถบชือ่ของสว่นนัน้ 

6 บนเพจแกไ้ขผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย ใหค้ลกิไอคอน คน้หา 
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7 ในวนิโดวค์น้หา เลอืกผูใ้ชต้่างๆ ทีคุ่ณตอ้งการกาํหนดใหผู้ใ้ชป้จัจบุนัเป็นตวัแทน 

8 บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 

ในบางสถานการณ์ เชน่ เมือ่ผูใ้ชย้า้ยไปยงัสว่นอืน่ภายในบรษิทัของคณุ คณุอาจตอ้งการเรยีกคนืสทิธิข์องผูใ้ชท้ีจ่ะกระทาํการเป็นตวัแทนของผูใ้ชห้นึ่งรายหรอืมากกวา่ 
ในการเรยีกคนืสทิธิข์องผูใ้ชท้ีจ่ะกระทําการเป็นตวัแทนของผูใ้ชห้นึง่รายหรอืมากกวา่ ใหป้ฏบิตัติามขัน้ตอนต่อไปนี้ 

การเรียกคืนสิทธิข์องผูใ้ช้ทีจ่ะกระทาํการเป็นตวัแทนของผูใ้ช้หนึง่รายหรือมากกว่า 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้ใหค้ลกิการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้

3 คลกิ การจดัการผูใ้ช ้ในเพจการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้

4 ในเพจรายชือ่ผูใ้ช ้คลกิทีล่งิค์นามสกุลของผูใ้ชท้ีม่สีทิธิก์ระทาํการเป็นตวัแทน ซึง่คุณตอ้งการเรยีกคนืสทิธิ ์

5 ในเพจรายละเอยีดผูใ้ช ้ใหเ้ลือ่นลงมาทีส่ว่น ผูใ้ชท้ีม่อบหมาย 

6 สาํหรบัผูใ้ชแ้ต่ละรายทีคุ่ณไมต่อ้งการใหผู้ใ้ชใ้นปจัจุบนักระทาํการเป็นตวัแทน ใหเ้ลอืก ลบ จากเมนูระดบัเรคคอรด์ และคลกิ ตกลง เพือ่ยนืยนัการเปลีย่นแปลง 
 

การจดัทาํงวดสินค้าคงคลงัสาํหรบัผูใ้ช้ 
หวัขอ้นี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition คณุตอ้งจดัทาํงวดสนิคา้คงคลงัสาํหรบัพนกังานขายแต่ละคนทีใ่ช ้Oracle CRM On 
Demand Life Sciences Edition โดยคณุตอ้งทาํเพยีงครัง้เดยีวสาํหรบัพนักงานขายแต่ละคน คณุสามารถจดัทาํงวดสนิคา้คงคลงัไดด้ว้ยตนเอง หรอืโดยใชฟ้งักช์นัการอมิปอรต์ใน 
Oracle CRM On Demand 

หมายเหตุ: โดยปกตแิลว้ งวดสนิคา้คงคลงัจะถูกป็อปปเูลทผา่นฟงักช์นัการอมิปอรต์เมือ่ตัง้คา่ Oracle CRM On Demand ใหก้บับรษิทัเป็นครัง้แรก 

หลงัจากทีคุ่ณจดัทาํงวดสนิคา้คงคลงัเริม่ตน้สาํหรบัพนกังานขาย ทกุครัง้ทีปิ่ดงวดสนิคา้คงคลงัสาํหรบัพนกังานขายคนนัน้ งวดสนิคา้คงคลงัใหมจ่ะถูกจดัทาํขึน้โดยอตัโนมตั ิ

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิการตามขัน้ตอนนี้ บทบาทของคุณตอ้งมสีทิธิจ์ดัการผูใ้ช ้

การจดัทาํงวดสินค้าคงคลงัสาํหรบัผูใ้ช้ 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้ใหค้ลกิลงิค์ การจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้

3 คลกิทีล่งิค ์การจดัการผูใ้ช ้ในเพจการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้

4 คลกิทีล่งิค ์นามสกลุ ของผูใ้ชใ้นเพจรายชือ่ผูใ้ช ้

5 ในเพจรายละเอยีดผูใ้ช ้ใหค้ลกิ งวดสนิคา้คงคลงัใหม่ 

วนัทีป่จัจุบนัถูกกาํหนดเป็นคา่ดฟีอลต์ของวนัทีเ่ริม่ตน้สาํหรบังวดสนิคา้คงคลงั 

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand จะไมแ่สดงขอ้ความเพือ่ยนืยนัวา่ไดม้กีารจดัทาํงวดสนิคา้คงคลงัสาํหรบัผูใ้ชแ้ลว้ และเพจรายละเอยีดผูใ้ชจ้ะยงัคงเปิดอยู ่
หากคุณตอ้งการตรวจสอบวา่ไดม้กีารจดัทาํงวดสนิคา้คงคลงัแลว้ ใหค้ลกิแทบ็งวดสนิคา้คงคลงั และดูรายการของงวดสนิคา้คงคลงัทีไ่ดแ้กไ้ขลา่สดุ 
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การเลิกใช้งานผูใ้ช้ 
คณุไมส่ามารถลบผูใ้ชอ้อกได ้แต่คณุสามารถตัง้ค่าใหผู้ใ้ชม้สีถานะ ไมใ่ชง้าน ผูใ้ชท้ีม่สีถานะไมใ่ชง้านนัน้ไมต่อ้งใชใ้บอนุญาต 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิการตามขัน้ตอนนี้ บทบาทของคุณตอ้งมสีทิธิจ์ดัการผูใ้ช ้

ในการเลิกใช้งานผูใ้ช้ 

1 ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ 

2 ในสว่นการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้ใหค้ลกิลงิค์ การจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้

3 คลกิทีล่งิค ์การจดัการผูใ้ช ้ในเพจการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้

4 ในเพจรายชือ่ผูใ้ช ้คลกิทีล่งิค ์นามสกลุ ของผูใ้ชท้ีค่ณุตอ้งการลบออกจากระบบ 

5 ในเพจรายละเอยีดผูใ้ช ้คลกิปุ่ม แกไ้ข 

6 ในเพจแกไ้ขผูใ้ช ้ในสว่นขอ้มลูผูใ้ชห้ลกั ใหเ้ลอืก ไมใ่ชง้าน ในฟิลด์สถานะ 

7 บนัทกึเรคคอรด์ 
 

การจดัการด้วยตนเองของคู่ค้า 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถตัง้คา่ผูใ้ชต้ัง้แต่หนึ่งรายขึน้ไปในหน่วยงานคูค่า้เป็นผูดู้แลของคู่คา้ใน Oracle CRM On Demand 
ผูดู้แลของคูค่า้สามารถดําเนนิงานการจดัการผูใ้ชไ้ดอ้ย่างจํากดั เชน่ การตัง้คา่สมาชกิของหน่วยงานเป็นผูใ้ชใ้น Oracle CRM On Demand การแกไ้ขเรคคอรด์ผูใ้ชด้งักลา่ว 
และการรเีซต็รหสัผา่นหรอืการเปลีย่น ID ผูใ้ชส้าํหรบัผูใ้ชด้งักลา่ว ผูดู้แลของคูค่า้สามารถจดัการผูใ้ชใ้นเพจการจดัการดว้ยตนเองของคูค่า้ใน Oracle CRM On Demand 

การเขา้ใชเ้พจการจดัการดว้ยตนเองของคูค่า้ควบคมุโดยสทิธิจ์ดัการผูใ้ชภ้ายในหน่วยงานของคูค่า้  

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัใหส้ทิธิ ์จดัการผูใ้ชภ้ายในหน่วยงานของคูค่า้ แกส่มาชกิของหน่วยงานของคูค่า้ สทิธิน์ี้ไมใ่หแ้กผู่ใ้ชใ้นบรษิทัเจา้ของแบรนด์ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้คา่ผูดู้แลของคูค่า้ โปรดดูที ่กระบวนการตัง้คา่ผูดู้แลของคูค่า้ (ผูดู้แลระบบ) (ในหน้า 247) สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการจดัการผูใ้ชใ้นเพจการจดัการดว้ยตนเองของคูค่า้ 
โปรดดูที ่การจดัการผูใ้ชใ้นหน่วยงานของคู่คา้ (คูค่า้) (โปรดดูที ่"การจดัการผูใ้ชใ้นหน่วยงานคูค่า้ของคณุ (คูค่า้)" ในหน้า 248) 
 

กระบวนการตัง้ค่าผูด้แูลของคู่ค้า (ผูด้แูลระบบ) 
สทิธิท์ ีค่วบคมุการเขา้ใชเ้พจการจดัการดว้ยตนเองของคูค่า้ คอืสทิธิจ์ดัการผูใ้ชภ้ายในหน่วยงานคู่คา้ 
สทิธิน์ี้จะช่วยใหผู้ดู้แลของคูค่า้สามารถทาํงานกบัเรคคอรด์ผูใ้ชข้องสมาชกิในหน่วยงานคู่คา้ของตนเองเทา่นัน้ ผูดู้แลของคูค่า้ไมต่อ้งใชแ้ละจะตอ้งไมไ่ดร้บัสทิธิจ์ดัการผูใ้ช ้
เพราะสทิธิจ์ดัการผูใ้ชด้งักลา่วนี้จะทาํใหผู้ดู้แลของคูค่า้สามารถดูและแกไ้ขเรคคอรด์ผูใ้ชข้องผูใ้ชท้ีอ่ยูภ่ายนอกหน่วยงานคู่คา้ของตนเองได ้

เพือ่เหตุผลดา้นความปลอดภยั ผูดู้แลระบบของบรษิทัยงักาํหนดบทบาททีผู่ดู้แลของคูค่า้สามารถใหแ้กผู่ใ้ชใ้นหน่วยงานของคูค่า้ ในการดําเนนิการนี้ คณุเชือ่มโยงบทบาทกบัเรคคอรด์หน่วยงานของคู่คา้ 
จากนัน้ เมือ่ผูดู้แลของคูค่า้ตัง้คา่ผูใ้ช ้จะมเีฉพาะบทบาททีค่ณุเชือ่มโยงกบัหน่วยงานของคูค่า้เพือ่มอบใหแ้กผู่ใ้ช ้
การจํากดับทบาททีผู่ดู้แลของคู่คา้สามารถมอบใหแ้กผู่ใ้ชจ้ะชว่ยใหคุ้ณมัน่ใจไดว้า่ผูดู้แลของคูค่า้ไมส่ามารถใหผู้ใ้ชไ้ดร้บัสทิธิท์ ีไ่มเ่หมาะสมหรอืการเขา้ใชข้อ้มลูทีผู่ใ้ชไ้มส่มควรเหน็ 

หมายเหตุ: การเชือ่มโยงบทบาทกบัเรคคอรด์คู่คา้จะจํากดัตวัเลอืกบทบาททีผู่ดู้แลของคูค่า้สามารถใหก้บัผูใ้ช ้
จะไมจ่ํากดัตวัเลอืกบทบาททีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัในบรษิทัเจา้ของแบรนด์สามารถระบุใหก้บัผูใ้ชใ้นหน่วยงานของคูค่า้ 

ในการตัง้คา่ผูดู้แลของคูค่า้ ใหด้ําเนนิงานต่อไปนี้: 



การจดัการ Oracle CRM On Demand 

 

248  การจดัการ Oracle CRM On Demand Release 37 
สงิหาคม 2018 
 

1 ในบทบาทผูใ้ชข้องผูดู้แลของคูค่า้ ควรใหส้ทิธิจ์ดัการผูใ้ชภ้ายในหน่วยงานของคูค่า้ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการใหส้ทิธิแ์กบ่ทบาท โปรดดูที ่การเพิม่บทบาท (ในหน้า 258) 

หมายเหตุ: คณุสามารถจดัทาํบทบาทใหมส่าํหรบัผูดู้แลของคูค่า้ หรอืคณุสามารถแกไ้ขบทบาททีม่อียู่อย่างเหมาะสม คณุยงัสามารถจดัทาํบทบาทต่างๆ 
สาํหรบัผูดู้แลของคูค่า้ในหน่วยงานของคูค่า้ไดอ้กีดว้ย 

2 (ไมจ่ําเป็น) จดัทาํโครงรา่งเพจการจดัการคูค่า้ทีก่าํหนดเองสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ผูใ้ช ้และระบุใหก้บับทบาทของผูใ้ช ้

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการจดัทาํโครงรา่งเพจทีก่ําหนดเอง โปรดดูที ่การปรบัแต่งโครงรา่งเพจแบบสแตตกิ (ในหน้า 139) สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการระบุโครงรา่งเพจใหก้บับทบาท 
โปรดดูที ่การเพิม่บทบาท (ในหน้า 258) 

3 (ไมจ่ําเป็น) หากคุณตอ้งการจดัทาํบทบาททีร่ะบุสาํหรบัผูใ้ชใ้นหน่วยงานของคูค่า้ ใหต้ัง้คา่บทบาท 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้คา่บทบาท โปรดดูที ่การจดัการบทบาท (ในหน้า 252) และ การเพิม่บทบาท (ในหน้า 258) 

4 ในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบับทบาทคู่คา้ในเรคคอร์ดหน่วยงานของคูค่า้ ใหเ้พิม่บทบาททีผู่ดู้แลของคูค่า้สามารถใหก้บัผูใ้ชใ้นหน่วยงานของคูค่า้ 

โปรดดูขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเชือ่มโยงเรคคอรด์ที ่การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก 

5 หากบทบาททีค่ณุจดัทาํหรอืแกไ้ขสาํหรบัผูดู้แลของคูค่า้ยงัไมไ่ด้ระบุใหก้บัผูใ้ชท้ีจ่ะทาํหน้าทีเ่ป็นผูดู้แลของคูค่า้ ใหร้ะบุบทบาทใหก้บัผูใ้ช ้

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการระบุบทบาทใหก้บัผูใ้ช ้โปรดดูที ่การตัง้คา่ผูใ้ช ้(ในหน้า 227) 
 

การจดัการผูใ้ช้ในหน่วยงานคูค้่าของคณุ (คู่ค้า) 
ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการจดัการผูใ้ชใ้นหน่วยงานคูค่า้ คณุตอ้งมสีทิธิจ์ดัการผูใ้ชภ้ายในหน่วยงานของคูค่า้ในบทบาท 

คณุจะจดัการผูใ้ชใ้นหน่วยงานในเพจการจดัการดว้ยตนเองของคูค่า้ใน Oracle CRM On Demand 
คณุสามารถเขา้ใชเ้พจการจดัการดว้ยตนเองของคู่คา้ไดจ้ากลงิค์รว่มการจดัการทีม่อียู่ในทกุเพจใน Oracle CRM On Demand 

ในการจดัการผูใ้ชใ้นหน่วยงานคู่คา้ ใหด้ําเนนิการดงัต่อไปนี้: 

 การตัง้คา่ผูใ้ช ้(คูค่า้) (ในหน้า 248) 

 การเปลีย่น ID ผูใ้ชข้องผูใ้ช ้(คูค่า้) (ในหน้า 250) 

 การรเีซต็รหสัผา่นของผูใ้ช ้(คูค่า้) (ในหน้า 251) 

 การเลกิใชง้านผูใ้ช ้(คูค่า้) (โปรดดูที ่"การยกเลกิผูใ้ช ้(คูค่า้)" ในหน้า 251) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบ Oracle CRM On Demand ของคณุอาจตัง้คา่แนวทางการตรวจสอบสาํหรบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัเรคคอรด์ผูใ้ชผ้า่นเพจการจดัการดว้ยตนเองสาํหรบัคูค่า้ 
หากมกีารตัง้คา่แนวทางการตรวจสอบ คณุสามารถดูรายละเอยีดการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัฟิลด์ทีต่รวจสอบในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของแนวทางการตรวจสอบในเพจรายละเอยีดผูใ้ช ้

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
ดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการผูใ้ช:้ 

 ฟิลด์ผูใ้ช ้(ในหน้า 229) 

 การดูแนวทางการตรวจสอบสาํหรบัเรคคอรด์ 
 

การตัง้ค่าผูใ้ช้ (คู่ค้า) 
ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนินตามขัน้ตอนนี้ บทบาทของคณุจะตอ้งมสีทิธิจ์ดัการผูใ้ชภ้ายในหน่วยงานของคูค่า้ 



การจดัการผู้ใช้และการควบคมุการเข้าใช้ 
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เมือ่ตัง้คา่ผูใ้ช ้ฟิลด์ต่อไปนี้จะกาํหนดสิง่ทีผู่ใ้ชส้ามารถเขา้ใช ้ดู และดําเนนิการ คณุตอ้งใชใ้หถู้กตอ้ง 

 ฟิลดส์ถานะ เมือ่คณุตัง้คา่ผูใ้ชใ้นครัง้แรก คณุสามารถอนุญาตใหผู้ใ้ชเ้ขา้ใช ้Oracle CRM On Demand ไดท้นัทโีดยตัง้คา่สถานะผูใ้ชเ้ป็น ใชง้าน และแสดง Oracle CRM 
On Demand เพือ่สง่ขอ้มลูการไซน์อนิทีจ่ําเป็นไปยงัผูใ้ชเ้มือ่คณุบนัทกึเรคคอรด์ผูใ้ช ้

หรอืหากคณุไมต่อ้งการใหผู้ใ้ชเ้ขา้ใช ้Oracle CRM On Demand จนกวา่เวลาจะผ่านไป คณุสามารถตัง้คา่เรคคอรด์ผูใ้ชแ้ละตัง้คา่สถานะของผูใ้ชเ้ป็น ไมใ่ชง้าน 
เมือ่คณุตอ้งการอนุญาตใหผู้ใ้ชเ้ขา้ใช ้Oracle CRM On Demand ในภายหลงั คุณตอ้งเปลีย่นสถานะของผูใ้ชเ้ป็น ใชง้าน 
และใชค้ณุสมบตัริเีซต็รหสัผา่นเพือ่สง่ขอ้มลูไซน์อนิทีจ่ําเป็นใหแ้กผู่ใ้ชท้างอเีมล์ 

 ฟิลดผ์ูร้บัรายงานหรือฟิลดผ์ูร้บัรายงาน (ช่ือย่อ) 
โครงสรา้งการรายงานจะกาํหนดวา่เรคคอรด์ของบุคคลใดบา้งทีผู่จ้ดัการสามารถเขา้ใชไ้ดแ้ละกาํหนดวา่มกีารรวมขอ้มลูของบุคคลใดบา้งในการคาํนวณสาํหรบัการประมาณการ 
เชน่เดยีวกบัในรายงานสาํหรบัผูจ้ดัการและผูบ้รหิาร เพจทีค่ณุตัง้คา่ผูใ้ชส้ามารถประกอบดว้ยฟิลด์ผูร้บัรายงานหรอืฟิลด์ผูร้บัรายงาน (ชือ่ย่อ) อย่างใดอย่างหนึง่ แต่จะไมส่ามารถมไีดท้ัง้สองฟิลด์ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์ผูร้บัรายงานและฟิลด์ผูร้บัรายงาน (ชือ่ย่อ) โปรดดูที ่เกีย่วกบัฟิลด์ผูร้บัรายงานและฟิลด์ผูร้บัรายงาน (ชือ่ย่อ) บนเรคคอรด์ผูใ้ช ้(ในหน้า 238) 

คําแนะนํา: ป้อนผูใ้ชท้ีอ่ยู่บนสดุของลาํดบัชัน้การรายงานกอ่น 

 ฟิลดบ์ทบาท บทบาทของผูใ้ชจ้ะกาํหนดสทิธิข์องผูใ้ชใ้นการเขา้ใชง้านแทบ็ คณุสมบตั ิเรคคอรด์ และโครงรา่งเพจต่างๆ 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทักาํหนดบทบาททีคุ่ณสามารถระบุใหก้บัผูใ้ชใ้นหน่วยงานของคูค่า้ 

เมือ่คณุจดัทาํผูใ้ชใ้นหน่วยงานของคู่คา้ ฟิลด์หน่วยงานของคูค่า้ในเรคคอรด์ผูใ้ชจ้ะถูกป็อปปเูลทโดยอตัโนมตัดิว้ยชือ่หน่วยงานของคูค่า้ และคุณไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

เก่ียวกบัข้อมูลไซน์อินสาํหรบัผูใ้ช้ใหม่ 
ในการไซน์อนิ Oracle CRM On Demand ผูใ้ชใ้หมต่อ้งม ีURL ชัว่คราวสาํหรบั Oracle CRM On Demand และรหสัผา่นชัว่คราว คณุสามารถพรอมต์ Oracle 
CRM On Demand ใหส้ง่ขอ้มลูไซน์อนิใหแ้กผู่ใ้ชใ้นขณะทีคุ่ณจดัทาํบญัชผีูใ้ช ้หรอืคุณสามารถทําไดใ้นภายหลงั ดงันี้: 

 หากคุณตอ้งการสง่ขอ้มลูไซน์อนิในขณะทีค่ณุตัง้ค่าบญัชผีูใ้ช ้ใหเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายสง่อเีมลร์หสัผา่นเมือ่คลกิบนัทกึในเรคคอรด์ผูใ้ชก้อ่นทีค่ณุจะบนัทกึเรคคอรด์ผูใ้ชเ้ป็นครัง้แรก 

คณุตอ้งเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายกอ่นจะบนัทกึเรคคอรด์เป็นครัง้แรกหากคุณตอ้งการสง่ขอ้มลูใหแ้กผู่ใ้ชท้นัท ีโดยจะสง่ขอ้มลูไซน์อนิถงึผูใ้ชท้างอเีมลเ์ป็นสองสว่นดงันี้: 

 อเีมลฉ์บบัแรกม ีURL ชัว่คราว 

 อเีมลท์ีส่องมรีหสัผา่นชัว่คราวและรายละเอยีด ID ไซน์อนิของผูใ้ช ้

 หากคุณตอ้งการสง่ขอ้มลูไซน์อนิใหผู้ใ้ชใ้นภายหลงั อย่าเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายสง่อเีมลร์หสัผา่นชัว่คราวเมือ่คลกิบนัทกึเมือ่คุณจดัทาํเรคคอรด์ผูใ้ช ้

ในภายหลงัเมือ่คณุตอ้งการสง่ขอ้มลูไซน์อนิไปยงัผูใ้ช ้คณุสามารถแสดง Oracle CRM On Demand เพือ่สง่ขอ้มลูโดยคลกิทีปุ่่มรเีซต็รหสัผา่นในเรคคอรด์ผูใ้ช ้
เมือ่คณุคลกิปุ่มรเีซต็รหสัผา่น ขอ้มลูไซน์อนิจะถูกสง่ไปยงัผูใ้ชท้างอเีมลเ์ป็นสองสว่น: 

 อเีมลฉ์บบัแรกม ีURL ชัว่คราว 

 อเีมลท์ีส่องมรีหสัผา่นชัว่คราว 

ในกรณนีี้ อเีมลจ์ะไม่รวมรายละเอยีด ID ไซน์อนิของผูใ้ช ้

เก่ียวกบัการลบผูใ้ช้ 
คณุไมส่ามารถลบผูใ้ชไ้ด้ เมือ่พนกังานลาออกจากบรษิทัของคุณ ใหเ้ปลีย่นสถานะของผูใ้ชน้ัน้เป็น ไมใ่ชง้าน 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิตีัง้คา่สมาชกิของหน่วยงานของคณุเป็นผูใ้ชใ้น Oracle CRM On Demand 

ในการตัง้ค่าผูใ้ช้ 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้
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2 ในสว่นการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้ใหค้ลกิการจดัการดว้ยตนเองของคูค่า้ 

เพจรายชือ่ผูใ้ชจ้ะเปิดขึน้ โดยแสดงรายชือ่ผูใ้ชใ้นหน่วยงานของคูค่า้ 

3 ในเพจรายชือ่ผูใ้ช ้ใหท้าํอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 ในการเพิม่ผูใ้ชใ้หม่ ใหค้ลกิ ผูใ้ชใ้หม ่

 ในการแกไ้ขขอ้มลูผูใ้ช ้ใหค้ลกินามสกุลของผูใ้ช ้และในเพจรายละเอยีดผูใ้ช ้ใหค้ลกิปุ่ม แกไ้ข 

4 กรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นในเพจแกไ้ขผูใ้ช ้ 

โปรดดูขอ้มลูเพิม่เตมิใน ฟิลด์ผูใ้ช ้(ในหน้า 229) 

5 บนัทกึเรคคอรด์ 

คําแนะนํา: คณุสามารถจํากดัจํานวนเรคคอรด์ผูใ้ชท้ีค่ณุเหน็ไดโ้ดยการจดัทาํรายการทีฟิ่ลเตอร ์โปรดดูคาํแนะนําเกีย่วกบัรายการทีฟิ่ลเตอร์ที ่การทาํงานกบัรายการ 

รายการเรคคอรด์ผูใ้ชท้ีค่ณุเปิดจะแสดงเฉพาะผูใ้ชท้ีต่รงตามเกณฑใ์นฟิลเตอรร์ายการและผูเ้ป็นสมาชกิของหน่วยงานของคูค่า้ของคณุ ขัน้ตอนต่อไปนี้จะอธบิายวธิเีปิดรายชือ่ผูใ้ชท้ีฟิ่ลเตอร ์

ในการเปิดรายชือ่ผูใ้ช้ทีฟิ่ลเตอร ์

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้ใหค้ลกิการจดัการดว้ยตนเองของคูค่า้ 

เพจรายชือ่ผูใ้ชจ้ะเปิดขึน้ โดยแสดงรายชือ่ผูใ้ชใ้นหน่วยงานของคูค่า้ 

3 ในเพจรายชือ่ผูใ้ช ้ใหเ้ลอืกตวัเลอืกจากรายการดรอปดาวน์ 

 
 

การเปล่ียน ID ผูใ้ช้ของผู้ใช้ (คู่ค้า) 
ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารเปลีย่น ID ผูใ้ชส้าํหรบัผูใ้ชใ้นหน่วยงานของคูค่า้ของคุณ 

จํานวนตวัอกัษรสงูสดุ ID ซึง่ผูใ้ชจ้ะมไีดค้อื 50 ตวั โดย ID ผูใ้ชห้า้มมชีอ่งวา่งหรอือกัขระพเิศษต่อไปนี้: 

 เครือ่งหมายดอกจนั (*)  

 แบคสแลช (\) 

 เครือ่งหมายเลขที ่(#) 

 เครือ่งหมายคาํถาม (?) 

 สแลช (/) 

 ตวัหนอน (~) 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิตามขัน้ตอนนี้ บทบาทของคณุจะตอ้งมสีทิธิ ์จดัการผูใ้ชภ้ายในหน่วยงานของคู่คา้ 

การเปลีย่นแปลง ID ผูใ้ช้ของผูใ้ช้ 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้
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2 ในสว่นการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้ใหค้ลกิการจดัการดว้ยตนเองของคูค่า้ 

เพจรายชือ่ผูใ้ชจ้ะเปิดขึน้ โดยแสดงรายชือ่ผูใ้ชใ้นหน่วยงานของคูค่า้ 

3 คลกิทีล่งิค ์นามสกลุ ของผูใ้ชใ้นเพจรายชือ่ผูใ้ช ้

4 คลกิ แกไ้ข ในเพจรายละเอยีดผูใ้ช ้

5 แกไ้ขฟิลด์ ID ผูใ้ช ้ในเพจการแกไ้ขผูใ้ช ้

6 บนัทกึเรคคอรด์ 

อาจมกีารสง่อเีมลไ์ปยงัผูใ้ชเ้มือ่คา่ในฟิลด์ ID ผูใ้ชใ้นโปรไฟลข์องผูใ้ชม้กีารเปลีย่นแปลง ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัตวัเลอืกทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัไดเ้ลอืกไวใ้นการตัง้คา่ สง่อเีมลเ์มือ่มกีารอปัเดตโปรไฟลผ์ูใ้ช ้
ในโปรไฟลข์องบรษิทั สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่ สง่อเีมลเ์มือ่มกีารอปัเดตโปรไฟลผ์ูใ้ช ้โปรดดูที ่การตัง้คา่โปรไฟลบ์รษิทัของคุณและคา่ดฟีอลต์รว่ม (ในหน้า 18) 

ผูใ้ชส้ามารถไซน์อนิเขา้สู ่Oracle CRM On Demand โดยใช ้ID ผูใ้ชใ้หม ่และรหสัผา่นทีม่อียู่ของผูใ้ช ้
 

การรีเซต็รหสัผา่นของผูใ้ช้ (คู่ค้า) 
ใน Oracle CRM On Demand ผูใ้ชต้อ้งตอบคาํถามดา้นความปลอดภยัอย่างน้อยสองคาํถาม สามารถใชค้าํถามและคําตอบเหลา่นี้ไดใ้นภายหลงั หากผูใ้ชล้มืรหสัผา่นของพวกเขา 
ถา้ผูใ้ชจ้ําคาํถามดา้นความปลอดภยัของพวกเขาไมไ่ด ้หรอืถา้พวกเขาลอ็กเอาต์และตอ้งการเขา้ถงึทนัท ีคณุสามารถรเีซต็รหสัผา่นของพวกเขาได ้  

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิการตามขัน้ตอนนี้ บทบาทของคุณตอ้งมสีทิธิ ์จดัการผูใ้ช ้ภายใน หน่วยงานของคู่คา้ และสทิธิ ์จดัการบรษิทั ในสว่นของ การรเีซต็รหสัผา่นทัง้หมด นอกจากนัน้ 
บทบาทของผูใ้ชเ้จา้ของรหสัผา่นทีคุ่ณตอ้งการเปลีย่นแปลงตอ้งมสีทิธิ ์รเีซต็รหสัผา่นสว่นบุคคล 

หมายเหตุ: ขัน้ตอนนี้มผีลเชน่เดยีวกบัการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย สง่อเีมลร์หสัผา่นชัว่คราวเมือ่คลกิบนัทกึ ในเพจการแกไ้ขผูใ้ช ้
คณุตอ้งตัง้คา่บทบาทผูใ้ชแ้ละขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกอ่นการส่งอเีมลท์ีม่รีหสัผา่นชัว่คราว 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารรเีซต็รหสัผา่นสาํหรบัผูใ้ชใ้นหน่วยงานของคู่คา้ 

ในการรีเซต็รหสัผา่นของผูใ้ช้ 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้ใหค้ลกิการจดัการดว้ยตนเองของคูค่า้ 

เพจรายชือ่ผูใ้ชจ้ะเปิดขึน้ โดยแสดงรายชือ่ผูใ้ชใ้นหน่วยงานของคูค่า้ 

3 ในเพจรายชือ่ผูใ้ช ้คลกิทีล่งิค ์นามสกลุ ของผูใ้ชท้ีค่ณุตอ้งการรเีซต็รหสัผา่น 

4 ในเพจรายละเอยีดผูใ้ช ้ทีแ่ถบชือ่ คลกิปุ่ม รเีซต็รหสัผา่น 

รหสัผา่นทีม่อียูข่องผูใ้ชจ้ะถูกแทนทีด่ว้ยรหสัผา่นชัว่คราวรหสัใหม่ รหสัผา่นชัว่คราวรหสัใหมจ่ะถูกส่งไปยงัผูใ้ชท้างอเีมล์ 

หมายเหตุ: เหตุการณ์นี้จะถูกบนัทกึไวใ้นส่วนประวตักิารไซน์อนิ ในเพจรายละเอยีดผูใ้ช ้ 
 

การยกเลิกผูใ้ช้ (คู่ค้า) 
คณุไมส่ามารถลบผูใ้ช ้แต่คณุตอ้งทาํใหผู้ใ้ชน้ัน้ใชง้านไมไ่ด ้ผูใ้ชท้ีใ่ชง้านไมไ่ดไ้มต่อ้งมใีบอนุญาต กระบวนการต่อไปนี้อธบิายวธิทีีจ่ะยกเลกิผูใ้ชใ้นองคก์รคูค่า้ของคณุ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิตามขัน้ตอนนี้ บทบาทของคณุจะตอ้งมสีทิธิ ์จดัการผูใ้ชภ้ายในหน่วยงานของคู่คา้ 
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ในการเลิกใช้งานผูใ้ช้ 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้ใหค้ลกิการจดัการดว้ยตนเองของคูค่า้ 

เพจรายชือ่ผูใ้ชจ้ะเปิดขึน้ โดยแสดงรายชือ่ผูใ้ชใ้นหน่วยงานของคูค่า้ 

3 ในเพจรายชือ่ผูใ้ช ้คลกิทีล่งิค ์นามสกลุ ของผูใ้ชท้ีค่ณุตอ้งการลบออกจากระบบ 

4 ในเพจรายละเอยีดผูใ้ช ้คลกิปุ่ม แกไ้ข 

5 ในเพจแกไ้ขผูใ้ช ้ในสว่นขอ้มลูผูใ้ชห้ลกั ใหเ้ลอืก ไมใ่ชง้าน ในฟิลด์สถานะ 

6 บนัทกึเรคคอรด์ 
 

การจดัการบทบาท 
ใน Oracle CRM On Demand คณุจดัการบทบาทในเพจรายการบทบาทและในวซิารด์การจดัการบทบาท 
คณุเขา้ใชเ้พจรายการบทบาทและวซิารด์การจดัการบทบาทจากลงิคผ์ูดู้แลระบบรวม ซึง่มอียู่ทกุหน้าใน Oracle CRM On Demand 

บทบาท ใน Oracle CRM On Demand เหมอืนกบัฟงักช์นัธุรกจิทีผู่ใ้ชท้าํภายในองคก์ร เชน่ ฟงักช์นัพนกังานขายหรอืฟงักช์นัผูจ้ดัการฝา่ยบรกิาร ภายในองคก์รของคณุ 
ฟงักช์นัธุรกจิของคุณใหส้ทิธิบ์างอย่างแก่คณุและสทิธิเ์ฉพาะสาํหรบัฟงักช์นัธุรกจิของคุณ ในทาํนองเดยีวกนั ภายในบรบิทของ Oracle CRM On Demand 
บทบาทแตกต่างกนัในแต่ละฟงักช์นัธุรกจิโดยกาํหนดคณุสมบตัใิน Oracle CRM On Demand ทีผู่ใ้ชม้สีทิธิใ์ช ้ชดุสทิธิท์ ีผู่ใ้ชไ้ดร้บัเพือ่ทาํงานกบัขอ้มลูทีไ่ดร้บัการป้องกนั 
และการตัง้คา่อนิเตอรเ์ฟซผูใ้ชท้ีแ่สดงขอ้มลู 

หมายเหตุ: ผูใ้ชอ้าจเป็นพนกังานหรอืพนักงานองคก์รคูค่า้ ผูใ้ชอ้าจเป็นระบบภายนอกทีเ่ขา้ใช ้Oracle CRM On Demand 

พารามเิตอรท์ีก่าํหนดตามบทบาทมดีงันี้: 

 สทิธิ ์

 การเขา้ใชป้ระเภทเรคคอรด์ 

 การเขา้ใชโ้ปรไฟลส์าํหรบับทบาท 

 การตัง้คา่อนิเตอรเ์ฟซผูใ้ชซ้ึง่มดีงันี้: 

 การตัง้คา่แทบ็ 

 โครงร่างเพจ 

 โครงร่างการคน้หา 

 โครงร่างโฮมเพจ 

ผูใ้ชแ้ต่ละรายมบีทบาททีก่าํหนด บทบาทเดยีวกนัอาจถูกกาํหนดใหก้บัผูใ้ชห้ลายราย บทบาทไม่มลีําดบัชัน้ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 แนวปฏบิตัใินการตัง้คา่บทบาท (ในหน้า 253) 

 การทาํงานกบัเพจรายการบทบาท (ในหน้า 254) 
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 เกีย่วกบัการเขา้ใชป้ระเภทเรคคอรด์ในบทบาท (ในหน้า 255) 

 เกีย่วกบัโปรไฟล์การเขา้ใชใ้นบทบาท (ในหน้า 265) 

 เกีย่วกบัสทิธิใ์นบทบาท (ในหน้า 256) 

 เกีย่วกบัการจํากดัทีอ่ยู่ IP สาํหรบับทบาท (ในหน้า 257) 

 การเพิม่บทบาท (ในหน้า 258) 
 

แนวปฏิบติัในการตัง้ค่าบทบาท 
Oracle CRM On Demand มชีดุบทบาททีส่รา้งไวล้ว่งหน้าใหค้ณุสามารถใชเ้ป็นจุดเริม่ตน้สาํหรบัการตัง้คา่บทบาทของบรษิทั 
เทมเพลทการตัง้คา่ผูใ้ชแ้ละบทบาทมขีอ้มลูเกีย่วกบับทบาททีส่รา้งไวล้่วงหน้า แสดงการเขา้ใชเ้รคคอรด์ สทิธิ ์และการเขา้ใชแ้ทบ็ดฟีอลต์ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการคน้หาเทมเพลทการตัง้คา่ผูใ้ชแ้ละบทบาท โปรดดูที ่การใชเ้ทมเพลทผูดู้แลระบบในระหวา่งการตัง้คา่ (ในหน้า 16) 

โดยเป็นตวัอย่างของประเภทบทบาททีค่ณุสามารถตัง้คา่ใน Oracle CRM On Demand บรษิทัของคณุอาจตอ้งการทมีขายทีแ่ตกต่างกนัสองทมี: 
ทมีขายการจดัการบรษิทัฐานการตดิตัง้และทมีขายธุรกจิใหม่ พนกังานขายนอกสถานทีใ่นทมีขายการจดัการบรษิทัฐานการตดิตัง้จะตดิตามขอ้มลูบรษิทัเกีย่วกบัการใชง้านของลกูคา้ 
พนกังานขายนอกสถานทีใ่นทมีขายธรุกจิใหมจ่ะตดิตามขอ้มลูบรษิทัทีม่โีปรไฟลข์อ้กาํหนดการจดัซื้อของบรษิทัทีม่แีนวโน้มเป็นลกูคา้ แมว้า่งานทัง้สองประเภทนี้จะมคีวามคลา้ยคลงึกนั 
แต่ประเภทขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งสาํหรบัการสนบัสนุนกระบวนการทาํงานประจําวนัคอ่นขา้งแตกต่างกนั ในตวัอย่างนี้ คณุสามารถตัง้คา่สองบทบาท: 

 บทบาทพนักงานขายนอกสถานทีฐ่านการตดิตัง้ 

 บทบาทพนักงานขายนอกสถานทีธุ่รกจิใหม่ 

คณุสามารถสรา้งบทบาทเหลา่นี้จากบทบาทพนกังานขายนอกสถานทีส่รา้งไวล้่วงหน้า 
และปรบัแต่งบทบาทใหมโ่ดยการเพิม่โครงรา่งเพจทีแ่ตกต่างกนัเพือ่สนบัสนุนความตอ้งทางธุรกจิทีแ่ตกต่างของสองทมีขาย 

คณุสามารถเปลีย่นแปลงและเพิม่การกาํหนดบทบาทต่อไปไดต้ามตอ้งการ ตวัอย่างเชน่ โดยเป็นผลจากการเปลีย่นแปลงของหน่วยงาน หรอืการควบรวมกบับรษิทัอืน่ 
หากโครงสรา้งหน่วยงานของบรษิทัเปลีย่นแปลง ฟงักช์นัธุรกจิของพนักงานหนึ่งคนหรอืมากกวา่สามารถเปลีย่นแปลงได ้หากบรษิทัของคณุควบรวมกบับรษิทัอืน่ 
คณุอาจตอ้งเพิม่พนักงานเพิม่เตมิเป็นผูใ้ชใ้น Oracle CRM On Demand 

เมือ่ตัง้คา่บทบาท ใหท้าํตามคาํแนะนําเหลา่นี้: 

 กาํหนดวธิทีีพ่นักงานแต่ละคนหรอืแต่ละกลุม่จะใช ้Oracle CRM On Demand 

ตรวจสอบฟงักช์นังานของพนักงานเพือ่กาํหนดดงัต่อไปนี้: 

 งานทีจ่ําเป็นตอ้งทาํและเรคคอรด์ทีจ่ําเป็นตอ้งเขา้ใชง้าน 

 ชนดิการเขา้ใชท้ีจ่ําเป็นสาํหรบัเรคคอรด์แต่ละประเภท 

 มเีรคคอรด์หรอืแทบ็ทีไ่ม่ควรเขา้ใชง้านไดห้รอืไม่   

ตารางต่อไปนี้แสดงตวัอย่างประเภทการเขา้ใช ้

ประเภทการเข้าใช้ ตวัอย่าง 

การเขา้ใชค้ณุสมบตั ิ บทบาทของพนกังานขายภายใน สามารถเขา้ใชปุ้่ม แปลงคา่ ในเพจรายละเอยีดลดีได ้

การเขา้ใชเ้รคคอรด์ บทบาทของผูบ้รหิารสามารถแกไ้ขเรคคอรด์โอกาสทางการขายทัง้หมดได ้โดยไมค่าํนงึถงึเจา้ของ 

การเขา้ใชแ้ทบ็ ตามคา่ดฟีอลต์ ผูใ้ชท้ีม่บีทบาทเป็นผูจ้ดัการฝา่ยขายและการตลาดสามารถเขา้ใชแ้ทบ็บรษิทัและโอกาสทางการขายได ้
แต่ไมส่ามารถเขา้ใชแ้ทบ็คาํขอบรกิารและทางแกป้ญัหา 

 ตรวจดูลกัษณะของบทบาททีส่รา้งไวล้ว่งหน้าเพือ่กาํหนดวา่บทบาทเหลา่นี้ตรงตามความตอ้งการของพนกังานของคณุหรอืไม่  

ชือ่ของบทบาททีส่รา้งไวล้ว่งหน้าไมจ่ําเป็นตอ้งตรงกบัชือ่ตําแหน่งงานของบรษิทั คณุสามารถจบัคู่ฟงักช์นัของงานและหน้าทีก่บับทบาท ไมใ่ชต่ําแหน่งงาน 
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 ตัง้คา่บทบาทของคุณดงัต่อไปนี้: 

 หากบทบาททีส่รา้งไวล้่วงหน้าใกลเ้คยีงกบัสิง่ทีคุ่ณตอ้งการสาํหรบักลุ่มพกังาน ใหจ้ดัทาํบทบาทใหมโ่ดยคดัลอกบทบาททีส่รา้งไวล้่วงหน้า ตัง้ชือ่ใหมใ่หร้ายการทีค่ดัลอก 
แลว้แกไ้ขรายการทีค่ดัลอกตามความตอ้งการของคณุ 

 หากไม่มบีทบาททีส่รา้งไวล้่วงหน้าใกลเ้คยีงกบัสิง่ทีค่ณุตอ้งการ ใหจ้ดัทาํบทบาทใหมใ่หต้รงกบัความตอ้งการของคุณ   

เคลด็ลบั: ใชเ้ทมเพลทการตัง้คา่ผูใ้ชแ้ละบทบาทชว่ยใหค้ณุจดัทาํเอกสารความตอ้งการบทบาทของกลุม่พนกังาน จากนัน้ 
อา้งองิกบัเทมเพลททีเ่สรจ็สมบูรณ์เมือ่คณุจดัทาํหรอืแกไ้ขบทบาทและตัง้คา่ผูใ้ชใ้น Oracle CRM On Demand 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 การจดัการบทบาท (ในหน้า 252) 

 การทาํงานกบัเพจรายการบทบาท (ในหน้า 254) 

 เกีย่วกบัการเขา้ใชป้ระเภทเรคคอรด์ในบทบาท (ในหน้า 255) 

 เกีย่วกบัโปรไฟล์การเขา้ใชใ้นบทบาท (ในหน้า 265) 

 เกีย่วกบัสทิธิใ์นบทบาท (ในหน้า 256) 

 การเพิม่บทบาท (ในหน้า 258) 
 

การทาํงานกบัเพจรายการบทบาท 
ในเพจรายการบทบาท คณุสามารถดําเนนิการในตารางต่อไปนี้ 

ในการดาํเนินการน้ี ทาํตามขัน้ตอนเหล่าน้ี 

เพิม่บทบาทใหม่ ในแถบชือ่ของเพจรายการบทบาท คลกิที ่บทบาทใหม่ วซิารด์การจดัการบทบาทจะเปิดขึน้ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชว้ซิารด์การจดัการบทบาท โปรดดูที ่การเพิม่บทบาท (ในหน้า 258) 

เพิม่บทบาทใหมโ่ดยการคดัลอกบทบ

าททีม่อียู่ 
ในเมนูระดบัเรคคอรด์ขา้งชือ่บทบาท เลอืก คดัลอก วซิารด์การจดัการบทบาทจะเปิดขึน้ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชว้ซิารด์การจดัการบทบาท โปรดดูที ่การเพิม่บทบาท (ในหน้า 258) 

ลบบทบาท ในเมนูระดบัเรคคอรด์ขา้งชือ่บทบาท เลอืก ลบ แลว้ยนืยนัวา่คณุตอ้งการลบบทบาทนัน้ 

หมายเหตุ: คณุไมส่ามารถลบบทบาทผูดู้แลระบบ 

เมือ่คณุลบบทบาท 
ผูใ้ชท้ัง้หมดทีม่บีทบาทนัน้ระบุใหก้บัพวกเขาจะยงัคงมบีทบาทนัน้อยู่จนกวา่คณุจะระบุบทบาทอืน่ให ้อย่างไรกต็าม 
หลงัจากคณุลบบทบาทหนึง่แลว้ คณุไมส่ามารถระบุบทบาทนัน้ใหก้บัผูใ้ชอ้ืน่ใดอกี 

เลอืกภาษาสาํหรบัการดูรายการบทบ

าท 
ในแถบชือ่ของเพจรายการบทบาท ในฟิลด์ภาษาในการแปล เลอืกภาษาทีค่ณุตอ้งการดูรายการบทบาท 
คณุสามารถดรูายการในภาษาใดกต็ามทีร่องรบับรษิทัของคณุใน Oracle CRM On Demand 

หมายเหตุ: หากบทบาททีม่อียู่ไม่มชี ือ่บทบาททีแ่ปล ชือ่ของบทบาทจะยงัไมไ่ดร้บัการแปลและปรากฏในวงเลบ็ 

หากการควบคมุการคน้หาตามลาํดบัอกัษรสามารถใชไ้ด ้คณุสามารถใชก้ารคน้หาตามลาํดบัอกัษรเพือ่ฟิลเตอรร์ายการบทบาท สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการคน้หาตามลาํดบัอกัษร โปรดดูที ่
การฟิลเตอร์รายการ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายถงึบางฟิลด์ทีแ่สดงบนเพจรายการบทบาท ฟิลด์ทีอ่ธบิายถงึในตารางเป็นแบบอ่านอย่างเดยีวบนเพจรายการบทบาท และคณุไม่สามารถใชใ้นการเรยีงลาํดบัหรอืกรองรายการบทบาท 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

นโยบายรหสัผา่นบรษิทัทีถู่กแกไ้ข ชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้จะถูกเลอืก หากรหสัผา่นผูใ้ชห้มดอายุในฟิลด์บทบาทจะถูกป็อปปเูลท 
หากรหสัผา่นผูใ้ชห้มดอายุในฟิลด์ถูกป็อปปเูลท แลว้สาํหรบัผูใ้ชท้ีม่บีทบาทนี้ 
ระยะเวลาทีร่หสัผา่นหมดอายุของบทบาทนี้จะมผีลเหนอืระยะเวลาทีร่หสัผา่นหมดอายุสาํหรบับรษิทั  

การจํากดั IP เพิม่เตมิ ชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้จะถูกเลอืกหากมกีารระบุขอ้จํากดั IP ไวใ้นบทบาท 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 การจดัการบทบาท (ในหน้า 252) 

 แนวปฏบิตัใินการตัง้คา่บทบาท (ในหน้า 253) 

 เกีย่วกบัการเขา้ใชป้ระเภทเรคคอรด์ในบทบาท (ในหน้า 255) 

 เกีย่วกบัโปรไฟล์การเขา้ใชใ้นบทบาท (ในหน้า 265) 

 เกีย่วกบัสทิธิใ์นบทบาท (ในหน้า 256) 

 เกีย่วกบัการจํากดัทีอ่ยู่ IP สาํหรบับทบาท (ในหน้า 257) 

 การเพิม่บทบาท (ในหน้า 258) 
 

เก่ียวกบัการเข้าใช้ประเภทเรคคอรด์ในบทบาท 
คณุเป็นผูค้วบคุมการเขา้ใชเ้รคคอรด์หลกัสาํหรบับทบาทในขัน้ที ่2 ของวซิารด์การจดัการบทบาท สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเพิม่บทบาท โปรดดูที ่การเพิม่บทบาท (ในหน้า 258) 

ประเภทเรคคอรด์หลกั คอื ประเภทเรคคอรด์ทีส่ามารถใชเ้ป็นประเภทเรคคอรด์ทีเ่ป็นอสิระ ประเภทเรคคอรด์หลกัเกอืบทัง้หมดสามารถปรากฏเป็นแทบ็ใน Oracle CRM On Demand ได ้
อย่างไรกต็าม มปีระเภทเรคคอรด์บางชนดิทีไ่มส่ามารถปรากฏเป็นแทบ็ได ้ตวัอย่างเชน่ ประเภทเรคคอรด์สมดุบนัทกึเป็นประเภทเรคคอรด์หลกั (กลา่วคอื 
เรคคอรด์สมดุบนัทกึสามารถถูกสรา้งเป็นเรคคอร์ดทีเ่ป็นอสิระได)้ อย่างไรกต็าม ประเภทเรคคอร์ดสมดุบนัทกึไมส่ามารถปรากฏเป็นแทบ็ได ้
ประเภทเรคคอรด์ทีไ่มใ่ชป่ระเภทเรคคอรด์หลกัจะไมส่ามารถปรากฏเป็นแทบ็ได้ 

ดว้ยขอ้ยกเวน้บางประการ ประเภทเรคคอรด์หลกัทีต่รงกบัเกณฑต์่อไปนี้จะแสดงอยู่ในขัน้ที ่2 ของวซิารด์การจดัการบทบาท: 

 บรษิทัของคุณไดร้บัอนุญาตใหใ้ชป้ระเภทเรคคอร์ด 

 บทบาทของคณุมสีทิธิเ์พยีงพอในการเขา้ใชป้ระเภทเรคคอรด์ 

ประเภทเรคคอรด์ทีย่กเวน้คอืประเภทเรคคอรด์ทีใ่ชเ้พือ่จุดประสงคใ์นการดูแลระบบ เชน่ โปรไฟลบ์รษิทั, เรคคอรด์ผูใ้ช,้ กฎเวริ์กโฟลว์ และอืน่ๆ 
การเขา้ใชป้ระเภทเรคคอรด์ดงักลา่วถูกควบคมุโดยสทิธิเ์ทา่นัน้ 

สาํหรบัแต่ละประเภทเรคคอรด์หลกัทีแ่สดงในขัน้ที ่2 ของวซิารด์ การเขา้ใชป้ระเภทเรคคอรด์สาํหรบับทบาทถูกควบคมุผา่นการตัง้คา่สามรายการต่อไปนี้: 

 มีสิทธ์ิเข้าใช้ เมือ่เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย มสีทิธิเ์ขา้ใช ้ในขัน้ที ่2 ของวซิารด์การจดัการบทบาทสาํหรบัประเภทเรคคอรด์หลกับนบทบาทใดบทบาทหนึ่ง 
ผูใ้ชท้ีม่บีทบาทจะสามารถเขา้ใชง้านเรคคอรด์ประเภทนัน้ได้ หากยกเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย มสีทิธิเ์ขา้ใช ้สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ใดเรคคอรด์หนึง่บนบทบาท 
ผูใ้ชท้ีม่บีทบาทจะถูกปฏเิสธการเขา้ใชง้านทุกรปูแบบในประเภทเรคคอรด์นัน้ ตวัอย่างเชน่ หากยกเลกิชอ่งทาํเครือ่งหมาย มสีทิธิเ์ขา้ใช ้สาํหรบัประเภทเรคคอรด์บรษิทับนบทบาทใดบทบาทหนึง่ 
สทิธิก์ารเขา้ใชง้านของผูใ้ชม้บีทบาทในประเภทเรคคอรด์บรษิทัทุกรปูแบบ รวมถงึแอปเพลต็ ความสามารถในการคน้หา และสทิธิก์ารเขา้ใชป้ระเภทเรคคอรด์บรษิทัอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งจะถูกปฏเิสธ 
จากนัน้ อาจเกดิสิง่ต่อไปนี้: 

 หากผูใ้ชท้ีไ่มม่สีทิธิเ์ขา้ใชป้ระเภทเรคคอรด์บรษิทั พยายามเชือ่มโยงโอกาสทางการขายกบัเรคคอร์ดบรษิทั การดําเนินการดงักลา่วจะลม้เหลว 

 หากผูใ้ชท้ีไ่มม่สีทิธิเ์ขา้ใชป้ระเภทเรคคอรด์บรษิทัพบโอกาสทางการขายทีถู่กเชือ่มโยงกบับรษิทัอยู่แลว้ ผูใ้ชร้ายนัน้จะไมส่ามารถดูรายละเอยีดใดๆ ของเรคคอรด์บรษิทัทีเ่ชือ่มโยงได ้
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หมายเหตุ: การปฏเิสธการเขา้ใชป้ระเภทเรคคอรด์ (โดยไมท่าํการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย มสีทิธิเ์ขา้ใชง้าน สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีอ่ยู่ในวซิารด์การจดัการบทบาท) 
อาจกนัไมใ่หผู้ใ้ชส้ามารถสรา้งเรคคอรด์ประเภทอื่นได ้ตวัอย่างเชน่ หากคุณปฏเิสธการเขา้ใชป้ระเภทเรคคอรด์ทีผู่ใ้ชต้อ้งเขา้ใชเ้พือ่สรา้งเรคคอรด์ทีอ่า้งองิเรคคอรด์ประเภทอืน่ 
จะเป็นการกนัไมใ่หผู้ใ้ชท้ีม่บีทบาทสามารถสรา้งเรคคอรด์ประเภทนัน้ได ้

 สามารถจดัทาํได้ เมือ่เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย สามารถจดัทาํได ้ในขัน้ที ่2 ของวซิารด์การจดัการบทบาทสาํหรบัประเภทเรคคอรด์บทบาทใดบทบาทหนึ่ง 
ผูใ้ชท้ีม่บีทบาทจะสามารถสรา้งเรคคอรด์ประเภทนัน้ได้ 

หากยกเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย สามารถจดัทาํได ้สาํหรบัประเภทเรคคอรด์หลกั ผูใ้ชท้ีม่บีทบาทจะไมส่ามารถจดัทาํเรคคอรด์ของประเภทเรคคอรด์หลกัดงักลา่วได้ 

หมายเหตุ: สทิธิใ์นการสรา้งเรคคอรด์ทีม่ปีระเภทเป็นประเภทเรคคอรด์หลกัถูกควบคุมโดยการตัง้คา่นี้ ซึง่ไม่ไดถู้กควบคมุดว้ยโปรไฟล์การเขา้ใช ้
โปรไฟลก์ารเขา้ใชจ้ะควบคุมการเขา้ใชข้อ้มลูทีม่อียู่ ดงันัน้จงึตอ้งมปีระเภทเรคคอรด์หลกักอ่นทีโ่ปรไฟลก์ารเขา้ใชจ้ะสามารถควบคมุการเขา้ใชเ้รคคอรด์ดงักลา่วได้ 

 สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมดได้ เมือ่เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมดได้ ในขัน้ที ่2 ของวซิารด์การจดัการบทบาทสาํหรบัประเภทเรคคอรด์หลกับนบทบาทใดบทบาทหนึง่ 
ผูใ้ชท้ีม่บีทบาทจะสามารถดเูรคคอรด์ประเภทนัน้ได ้หากยกเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมดได ้สาํหรบัประเภทเรคคอรด์หลกั โดยทัว่ไปแลว้ 
ผูใ้ชท้ีม่บีทบาทจะสามารถดูเรคคอรด์ประเภทนัน้ไดก้ต็่อเมือ่ผูใ้ชร้ายนัน้ไดร้บัอนุญาตใหด้เูรคคอรด์นัน้ สว่นประกอบการควบคมุการเขา้ใชอ้ืน่ๆ สามารถสง่ผลต่อสทิธิใ์นการดูเรคคอรด์ได ้เชน่ 
สมดุบนัทกึ, ทมี, กลุม่ และลาํดบัชัน้การจดัการ ผูใ้ชส้ามารถไดร้บัสทิธิใ์นการดูเรคคอรด์ทีต่นเองไมไ่ดเ้ป็นเจา้ของผา่นสว่นประกอบการควบคมุการเขา้ใชเ้หลา่นัน้ อย่างไรกต็าม 
หากไม่มสีว่นประกอบการควบคมุการเขา้ใชอ้ืน่ใดทีใ่หส้ทิธิใ์นการดูเรคคอรด์ และหากไมไ่ดเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมดได้ ไว ้
ผูใ้ชจ้ะสามารถดูไดเ้ฉพาะเรคคอรด์ทีผู่ใ้ชน้ัน้เป็นเจา้ของ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 การจดัการบทบาท (ในหน้า 252) 

 แนวปฏบิตัใินการตัง้คา่บทบาท (ในหน้า 253) 

 การทาํงานกบัเพจรายการบทบาท (ในหน้า 254) 

 เกีย่วกบัโปรไฟล์การเขา้ใชใ้นบทบาท (ในหน้า 265) 

 เกีย่วกบัสทิธิใ์นบทบาท (ในหน้า 256) 

 การเพิม่บทบาท (ในหน้า 258) 
 

เก่ียวกบัสิทธ์ิในบทบาท 
คณุใหส้ทิธิห์รอืเรยีกคนืสทิธิส์าํหรบับทบาทในขัน้ตอนที ่4 ของวซิารด์การจดัการบทบาท สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเพิม่บทบาท โปรดดูที ่การเพิม่บทบาท (ในหน้า 258) 

สทิธิจ์ะควบคมุคณุสมบตัทิีบ่รษิทัของคณุไดร้บัอนุญาตใหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand เมือ่ตัง้คา่บรษิทัของคณุใหใ้ช ้Oracle CRM On Demand เป็นครัง้แรก 
บทบาทผูดู้แลระบบจะไดร้บัสทิธิท์ ัง้หมดของคณุสมบตัติ่างๆ ทีไ่ดร้บัอนุญาตใหใ้ชง้าน ทกุครัง้ทีผู่ใ้ชโ้ตต้อบกบั Oracle CRM On Demand Oracle CRM On Demand 
จะตรวจสอบชดุของสทิธิท์ ีก่าํหนดแกบ่ทบาทของผูใ้ชค้นนัน้เพือ่ดูวา่ผูใ้ชค้นดงักลา่วมสีทิธิท์ ีจ่ําเป็นในการดําเนินการฟงักช์นันัน้และมสีทิธิท์ ีจ่ะเขา้ถงึประเภทเรคคอรด์นัน้หรอืไม่ 
หากสทิธิท์ ีเ่คยใหก้บับทบาทถูกเพกิถอนในภายหลงั ผูใ้ชค้นทีม่บีทบาทดงักลา่วจะไมส่ามารถใชคุ้ณสมบตันิัน้ๆ ได ้เมือ่สทิธิถ์ูกเพกิถอน ขอ้มลูและขอ้มลูการตัง้คา่ใดๆ 
ทีก่าํหนดโดยผูใ้ชท้ีเ่คยมสีทิธิจ์ะยงัคงอยู่ 

ในวซิารด์การจดัการบทบาท สทิธิถ์ูกจดัแบ่งเป็นชนดิ แต่ละชนดิแทนกลุ่มของสทิธิท์ ีป่ระกอบดว้ยสว่นหนึง่ของฟงักช์นัใน Oracle CRM On Demand ตวัอย่างเชน่  การจดัการ: 
ผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้เป็นชนดิของสทิธิท์ ีค่วบคมุพื้นทีก่ารทาํงานทัง้หมดของการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ถงึ 

แต่ละสทิธิจ์ะสมัพนัธ์กบัพืน้ทีก่ารทาํงานในชนดิของสทิธิ ์ตวัอย่างเชน่ จดัการสมดุบนัทกึ คอืสทิธิท์ ีจ่ําเป็นหากผูใ้ชม้บีทบาททีต่อ้งการจดัทํา อปัเดต แกไ้ข 
และลบสมดุบนัทกึและสมดุบนัทกึยอ่ยทีก่าํหนดเอง และจดัการสมาชกิทีเ่กีย่วขอ้ง แต่ละสทิธิย์งัใหก้ารควบคมุฟิลด์และความสามารถอืน่ๆ ทีเ่ฉพาะในคณุสมบตันิัน้ 
ในการหาวา่สทิธิใ์ดจําเป็นต่อผูใ้ชใ้นการใชคุ้ณสมบตั ิโปรดดูทีว่ธิใีชอ้อนไลน์ 

หมายเหตุ:  การใหส้ทิธิแ์กบ่ทบาทไมเ่พยีงพอทีจ่ะผูใ้ชค้นหนึง่สามารถมสีทิธิก์ารเขา้ถงึทกุอย่างในการใชง้านฟงักช์นั เมือ่คณุใหส้ทิธิ ์
ประเภทเรคคอรด์และรายละเอยีดฟงักช์นัทีจ่ําเป็นสาํหรบัคณุสมบตันิัน้จะถูกแสดงในบทบาทนัน้ ตวัอย่างเชน่ เมือ่สทิธิก์ารจดัการสมดุบนัทกึถูกระบุใหบ้ทบาทหนึง่ 
ผูใ้ชท้ีม่บีทบาทนัน้จะเหน็ประเภทเรคคอรด์สมดุบนัทกึในขัน้ตอนที ่2 ของวซิารด์การจดัการบทบาท และยงัเหน็ในวซิารด์โปรไฟลก์ารเขา้ถงึ อย่างไรกต็าม 



การจดัการผู้ใช้และการควบคมุการเข้าใช้ 
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เมือ่ตอ้งการใหผู้ใ้ชม้สีทิธิท์ ีจ่ําเป็นในการทาํงานกบัเรคคอรด์สมดุบนัทกึ คณุตอ้งกําหนดคา่ระดบัของการเขา้ถงึทีจ่ําเป็น ในขัน้ตอนที ่2 (การเขา้ถงึประเภทเรคคอรด์) 
ของวซิารด์การจดัการบทบาทสาํหรบับทบาทของผูใ้ช ้และในโปรไฟลก์ารเขา้ถงึสาํหรบับทบาทนัน้ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 การจดัการบทบาท (ในหน้า 252) 

 แนวปฏบิตัใินการตัง้คา่บทบาท (ในหน้า 253) 

 การทาํงานกบัเพจรายการบทบาท (ในหน้า 254) 

 เกีย่วกบัการเขา้ใชป้ระเภทเรคคอรด์ในบทบาท (ในหน้า 255) 

 เกีย่วกบัโปรไฟล์การเขา้ใชใ้นบทบาท (ในหน้า 265) 

 การเพิม่บทบาท (ในหน้า 258) 
 

เก่ียวกบัการจาํกดัท่ีอยู ่IP สาํหรบับทบาท 
คณุสามารถระบุการจํากดัทีอ่ยู่ IP ทีร่ะดบับทบาท ฟงักช์นันี้จะช่วยใหค้ณุสามารถจํากดัการเขา้ใช ้Oracle CRM On Demand เพือ่ใหผู้ใ้ชท้ีม่บีทบาทบางอย่างสามารถไซน์อนิเขา้สู ่
Oracle CRM On Demand จากคอมพวิเตอรท์ีม่ที ีอ่ยู่ IP ภายในชว่งทีก่าํหนดไวส้าํหรบับทบาทนัน้เทา่นัน้ นอกจากนี้ คณุยงัสามารถระบุการจํากดัทีอ่ยู่ IP ไดท้ีร่ะดบับรษิทัดว้ย 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจํากดัการใชง้านใหก้บัทีอ่ยู่ IP (โปรดดูที ่"การจํากดัการใชง้านใหก้บั IP แอดเดรส" ในหน้า 48) ผูใ้ชจ้ะสามารถไซน์อนิไดก้ต็่อเมือ่ทีอ่ยู่ IP 
ของคอมพวิเตอรข์องผูใ้ชอ้ยู่ภายในชว่งทีก่าํหนดไวท้ีร่ะดบับทบาทและทีร่ะดบับรษิทั  

เพือ่ใหค้ณุสามารถจํากดัการเขา้ใช ้Oracle CRM On Demand ตามชว่งทีอ่ยู ่IP ทีก่าํหนดทีร่ะดบับรษิทั ทีร่ะดบับทบาท หรอืทัง้สองระดบั ตอ้งเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย 
ใชง้านการจํากดัทีอ่ยู่ IP แลว้ ในโปรไฟลบ์รษิทั หากยงัไมไ่ดเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ ใหต้ดิตอ่ Oracle CRM On Demand Customer Care 
และขอใหเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายให ้

คณุสามารถจํากดัการเขา้ใชต้ามชว่งทีอ่ยู่ IP ทีก่าํหนดไวท้ีร่ะดบับทบาทได้ แมว้า่คณุไมไ่ดจ้ํากดัการเขา้ใชต้ามชว่งทีอ่ยู ่IP ทีก่าํหนดไวท้ีร่ะดบับรษิทั อย่างไรกต็าม ถา้คณุจํากดัการเขา้ใชต้ามชว่งทีอ่ยู่ 
IP ทีก่าํหนดทัง้ทีร่ะดบับรษิทัและระดบับทบาท ชว่งทีอ่ยู่ IP ทีค่ณุอนุญาตสาํหรบับทบาทผูใ้ชต้้องอยู่ในชว่งทีอ่ยู่ IP ทีคุ่ณอนุญาตทีร่ะดบับรษิทั หากคุณจํากดัการเขา้ใชส้าํหรบับทบาทผูใ้ช ้
ผูใ้ชท้ีม่บีทบาทนัน้จะสามารถไซน์อนิเขา้สู ่Oracle CRM On Demand ไดก้ต็่อเมือ่ทีอ่ยู ่IP ของคอมพวิเตอรข์องผูใ้ชด้งักลา่วอยูภ่ายในชว่งทีอ่ยู่ IP ทีอ่นุญาตสาํหรบับทบาทผูใ้ช ้
และอยู่ในชว่งทีอ่ยู่ IP ทีอ่นุญาตทีร่ะดบับรษิทัเทา่นัน้ 

ตารางต่อไปนี้จะแสดงตวัอย่างวธิกีารทาํงานของการจํากดัทีอ่ยู่ IP ทีร่ะดบับรษิทัรว่มกบัการจํากดัทีอ่ยู่ IP ทีร่ะดบับทบาท สาํหรบัทุกกรณีทีแ่สดงในตารางนี้ จะมกีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย 
ใชง้านการจํากดัทีอ่ยู่ IP ในโปรไฟลบ์รษิทั และจะไมร่ะบุการจํากดัทีอ่ยู่ IP ไวใ้นบทบาทใดๆ นอกเหนอืจากบทบาทพนกังานขายนอกสถานที ่

ท่ีอยู่ IP ท่ีอนุญาตท่ีระดบับริษทั ท่ีอยู่ IP 
ท่ีอนุญาตสาํหรบับทบาทพนักงานขายน

อกสถานท่ี 

ท่ีอยู่ IP ท่ีอนุญาตสาํหรบัผูใ้ช้ หมายเหตุ 

ไมร่ะบุทีอ่ยู ่IP 203.0.113.254  อนุญาตทีอ่ยู่ IP 
203.0.113.254 
สาํหรบัผูใ้ชท้ีม่บีทบาทพนกังานขายนอ

กสถานที ่

 อนุญาตทีอ่ยู ่IP 
ใดกไ็ดส้าํหรบัผูใ้ชท้ีไ่มม่บีทบาทพนักงา

นขายนอกสถานที ่

ไมม่ ี

198.51.100.1 ถงึ 
198.51.100.254 

ไมร่ะบุทีอ่ยู ่IP อนุญาตทีอ่ยู่ IP 198.51.100.1 
ถงึ 198.51.100.254 
สาํหรบัผูใ้ชท้ัง้หมด 

ไมม่ ี
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ท่ีอยู่ IP ท่ีอนุญาตท่ีระดบับริษทั ท่ีอยู่ IP 
ท่ีอนุญาตสาํหรบับทบาทพนักงานขายน

อกสถานท่ี 

ท่ีอยู่ IP ท่ีอนุญาตสาํหรบัผูใ้ช้ หมายเหตุ 

198.51.100.1 ถงึ 
198.51.100.254 

203.0.113.254  ไมอ่นุญาตทีอ่ยู ่IP 
สาํหรบัผูใ้ชท้ีม่บีทบาทพนกังานขายนอ

กสถานที ่

 อนุญาตทีอ่ยู่ IP 
198.51.100.1 ถงึ 
198.51.100.254 
สาํหรบัผูใ้ชท้ีไ่ม่มบีทบาทพนักงานขาย

นอกสถานที ่

ทีอ่ยู ่IP 203.0.113.254 
ไมไ่ดอ้ยู่ภายในชว่งทีอ่ยู่ทีอ่นุญาตทีร่ะดบับรษิั

ท 

192.0.2.1 ถงึ 
192.0.2.254 

192.0.2.1.50  อนุญาตทีอ่ยู่ IP 
192.0.2.1.50 
สาํหรบัผูใ้ชท้ีม่บีทบาทพนกังานขายนอ

กสถานที ่

 อนุญาตทีอ่ยู่ IP 192.0.2.1 
ถงึ 192.0.2.254 
สาํหรบัผูใ้ชท้ีไ่ม่มบีทบาทพนักงานขาย

นอกสถานที ่

ทีอ่ยู ่IP 192.0.2.1.50 
อยู่ภายในชว่งทีอ่ยู่ทีอ่นุญาตทีร่ะดบับรษิทั 

ไมร่ะบุทีอ่ยู ่IP ไมร่ะบุทีอ่ยู่ IP ผูใ้ชท้ัง้หมด 
รวมถงึผูใ้ชท้ีม่บีทบาทพนกังานขายนอกสถาน

ทีส่ามารถเขา้ใช ้Oracle CRM On 
Demand ไดจ้ากทกุทีอ่ยู่ IP 

ไมม่ ี

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการจํากดัการเขา้ใช ้Oracle CRM On Demand ตามชว่งทีอ่ยู ่IP ทีก่าํหนดทีร่ะดบับทบาท โปรดดูที ่การเพิม่บทบาท (ในหน้า 258) 
 

การเพ่ิมบทบาท 
คณุสามารถเพิม่บทบาทลงใน Oracle CRM On Demand ได ้โดยดําเนนิการดงัต่อไปนี้: 

 การจดัทาํบทบาทใหม่ 

 การคดัลอกบทบาททีม่อียู ่การเปลีย่นชือ่สาํเนา และการแกไ้ขสทิธิแ์ละสทิธิก์ารเขา้ใชส้าํเนา 

การคดัลอกบทบาทมปีระโยชน์เมือ่คณุตอ้งการใชบ้ทบาทเดยีวกนั แต่ตอ้งการใหผู้ใ้ชดู้โครงรา่งเพจทีแ่ตกต่างกนั เชน่ ผูบ้รหิารอเมรกิาเหนอืและผูบ้รหิาร EMEA 
ของคณุอาจตอ้งการดูขอ้มลูโอกาสทางการขายทีแ่ตกต่างกนั โดยมฟิีลด์และโครงร่างเพจทีแ่ตกต่างกนัสาํหรบัผูใ้ชแ้ต่ละชดุ ในการตัง้คา่นี้ 
ใหจ้ดัทาํบทบาทสองบทบาทตามบทบาทของผูบ้รหิารตามคา่ดฟีอลต์ และตัง้ชือ่บทบาทใหมข่องคุณ ผูบ้รหิาร - อเมรกิาเหนอื และ ผูบ้รหิาร - EMEA เมือ่คณุคดัลอกบทบาทผูบ้รหิาร 
สทิธิก์ารเขา้ใชบ้ทบาทเดมิจะยงัคงอยู่กบับทบาทใหม่ และคุณจะเปลีย่นแปลงเฉพาะโครงรา่งเพจเพือ่ใหผู้ใ้ชท้ีม่บีทบาทใหม่แสดงในมมุมองและฟิลด์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทาํงานของผูใ้ช ้

หมายเหตุ: คณุตอ้งจดัทาํโครงรา่งเพจทีต่อ้งการเชือ่มโยงกบับทบาท สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการจดัทาํโครงรา่งเพจ โปรดดูที ่เพจการปรบัแต่งแอปพลเิคชนัประเภทเรคคอรด์ (ในหน้า 88) 

คําแนะนํา:พจิารณาการตัง้คา่ผูใ้ชท้ดสอบสาํหรบัแต่ละบทบาท เปิดใชง้านผูใ้ชท้ดสอบและตรวจสอบวา่การตัง้คา่ถูกตอ้ง อย่าใชง้านผูใ้ชอ้ืน่ๆ จนกว่าจะเสรจ็สิน้กจิกรรมการตัง้คา่ผูใ้ชท้ัง้หมด 
รวมถงึสทิธิก์ารเขา้ใช ้การตัง้คา่บทบาท ลาํดบัชัน้การรายงานและการใชข้อ้มลูรว่มกนั กฎเวริ์กโฟลว์ และการปรบัแต่งกระบวนการทางธุรกจิอืน่ๆ เลกิใชผู้ใ้ชท้ดสอบหลงัเสรจ็สิน้การทดสอบ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน  ดําเนนิการต่อไปนี้: 

 ตรวจสอบวา่บทบาทของคุณมสีทิธิจ์ดัการบทบาทและการเขา้ใช ้

 หากคุณตอ้งการอปัเดตฟิลด ์รหสัผูใ้ชห้มดอายุภายใน โปรดตรวจสอบวา่บทบาทของคุณมสีทิธิก์ารจดัการบรษิทั 

 อ่านคาํแนะนําในการตัง้คา่บทบาท โปรดดูที ่คาํแนะนําในการตัง้คา่บทบาท (โปรดดูที ่"แนวปฏบิตัใินการตัง้คา่บทบาท" ในหน้า 253) 



การจดัการผู้ใช้และการควบคมุการเข้าใช้ 

 

การจดัการ Oracle CRM On Demand Release 37 
สงิหาคม 2018  259 

 

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand จะสรา้งเรคคอรด์การตรวจสอบของการเปลีย่นแปลงบทบาททัง้หมด 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิเ์ขา้ใชแ้นวทางการตรวจสอบหลกัและการตรวจสอบการตัง้คา่การดูแลระบบ คณุจะสามารถดูแนวทางการตรวจสอบของการเปลีย่นแปลงบทบาททัง้หมดได ้
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการดแูนวทางการตรวจสอบ โปรดดูที ่การตรวจดูแนวทางการตรวจสอบสาํหรบัการเปลีย่นแปลงการตัง้คา่การดูแลระบบ (ในหน้า 68) 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารเพิม่บทบาท 

ในการเพิม่บทบาท 

1 ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ 

2 ในสว่นการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้ใหค้ลกิการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้

3 ในสว่นการจดัการบทบาท ใหค้ลกิการจดัการบทบาท 

4 ในเพจรายการบทบาท ในฟิลด์ภาษาในการแปล ใหเ้ลอืกภาษาหลกัของบรษิทัของคุณ 

5 ทาํอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 ในการจดัทาํบทบาทใหมโ่ดยคดัลอกบทบาททีม่อียู่ ใหค้ลกิคดัลอกบทบาททีคุ่ณตอ้งการคดัลอก 

 ในการจดัทาํบทบาทใหม่ทีย่งัไม่ม ีใหค้ลกิบทบาทใหมใ่นแถบชือ่ในเพจ 

วซิารด์การจดัการบทบาทจะปรากฏเพือ่นําคุณเขา้สูก่ระบวนการ แต่ละขัน้ตอนในวซิารด์การจดัการบทบาทจะควบคุมการตัง้คา่บทบาทอย่างหนึง่ 
การตัง้คา่บทบาททัง้หมดรวมกนัจะกาํหนดสทิธิก์ารเขา้ใชข้องผูใ้ชท้ีม่บีทบาทนัน้ 

6 ในขัน้ตอนที ่1 ขอ้มลูบทบาท ใหก้าํหนดชือ่และคาํอธบิายและกรอกฟิลด์ทีเ่หลอืหากจําเป็น ฟิลด์ทีเ่หลอืมอีธบิายอยู่ในตารางต่อไปนี้ 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล ชอ่งทาํเครือ่งหมาย ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล ใชไ้ดเ้ฉพาะในสถานการณ์ต่อไปนี้เทา่นัน้: 

 เมือ่ตอ้งการเปลีย่นแปลงชือ่บทบาททีม่อียู่ 

 ชือ่บทบาททีม่อียู่ถูกแปลในภาษาหนึง่หรอืหลายภาษา 

ในกรณดีงักลา่ว คณุสามารถใชช้อ่งทาํเครือ่งหมาย ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล เพือ่แทนทีช่ ือ่บทบาททีแ่ปลดว้ยชือ่ใหมห่รอืใชช้ือ่เดมิ 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการตัง้ค่าชอ่งทาํเครือ่งหมาย ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล ชือ่บทบาทจะแสดงดงันี้: 

 ถา้คณุเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล 
ชือ่ใหมจ่ะแสดงในภาษาทีถู่กป้อนโดยไมค่าํนงึถงึภาษาทีใ่ชส้าํหรบัดูรายการบทบาท เมือ่ดูรายการบทบาทในภาษาทีป้่อนใหม ่
ชือ่จะแสดงดว้ยแบบอกัษรสดีํา อย่างไรกด็ ีเมือ่ดรูายการบทบาทในภาษาอืน่ ชือ่จะแสดงดว้ยแบบอกัษรสน้ํีาเงนิในวงเลบ็ 

 ถา้คณุไมเ่ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล ชือ่ใหมจ่ะปรากฏเมือ่ดูรายการบทบาทในภาษาทีป้่อนใหม ่
อย่างไรกต็าม เมือ่ดูรายการบทบาทในภาษาอื่น ชือ่บทบาททีแ่ปลในภาษาเดมิจะยงัคงปรากฏ 

ชอ่งทาํเครือ่งหมาย ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล ไมไ่ดร้บัผลกระทบใดๆ เมือ่เพิม่บทบาทใหม่ เมือ่เพิม่บทบาทใหม่ 
ชือ่ใหมจ่ะปรากฏในรายการบทบาทในทุกภาษาโดยอตัโนมตั ิเมือ่ดูรายการบทบาทในภาษาทีป้่อนใหม ่
ชือ่บทบาทใหมจ่ะแสดงดว้ยแบบอกัษรสดีาํ เมือ่ดรูายการบทบาทในภาษาอืน่ ชือ่บทบาทใหมจ่ะแสดงดว้ยแบบอกัษรสน้ํีาเงนิในวงเลบ็ 

คา่ดฟีอลต์กระบวนการขาย (ไมจ่ําเป็น) ในการตัง้คา่ดฟีอลต์กระบวนการขายสาํหรบัโอกาสทางการขายใหมท่ีจ่ดัทาํโดยผูใ้ชท้ีไ่ดร้บับทบาทนี้ 
ใหเ้ลอืกตวัเลอืกในฟิลด์คา่ดฟีอลต์กระบวนการขาย 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัตวัเลอืกนี้ โปรดดูที ่การตัง้คา่กระบวนการขาย ชนดิ และการฝึกอบรม (ในหน้า 444) 

ธมีดฟีอลต์ (ไมจ่ําเป็น) ธมีทีใ่ชเ้ป็นค่าดฟีอลต์เมือ่ผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัการระบุบทบาทนี้ไซน์อนิเขา้สู ่Oracle CRM On Demand 
โดยใชค้อมพวิเตอรเ์ดสกท์อ็ปหรอืแลป็ทอ็ป ผูใ้ชส้ามารถแกไ้ขการตัง้คา่นี้ไดเ้มือ่ผูใ้ชแ้กไ้ขการตัง้คา่สว่นบุคคลของตนเอง 
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หากไมม่กีารเลอืกธมีดฟีอลต์ในเรคคอรด์ของผูใ้ช ้ระบบจะใชธ้มีดฟีอลต์ทีเ่ลอืกไวส้าํหรบับทบาทของผูใ้ช ้
หากไมม่กีารเลอืกธมีดฟีอลต์ในเรคคอรด์ของผูใ้ชห้รอืบทบาทของผูใ้ช ้ระบบจะใชธ้มีดฟีอลต์ทีร่ะบุไวส้าํหรบับรษิทั 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการสรา้งธมี โปรดดทูี ่การสรา้งธมีใหม ่(โปรดดูที ่"การจดัทาํธมีใหม"่ ในหน้า 212) 

ธมีแทบ็เลต็ (ไมจ่ําเป็น) ธมีทีใ่ชเ้มือ่ผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัการระบุบทบาทนี้ไซน์อนิเขา้สู ่Oracle CRM On Demand 
โดยใชแ้ทบ็เลต็คอมพวิเตอรห์รอือุปกรณ์ทชัสกรนีอืน่ๆ หากมกีารตรวจพบแทบ็เลต็คอมพวิเตอร์หรอือุปกรณ์ทชัสกรนีโดย Oracle 
CRM On Demand ผูใ้ชส้ามารถแกไ้ขการตัง้คา่นี้ไดเ้มือ่ผูใ้ชแ้กไ้ขการตัง้คา่สว่นบุคคลของตนเอง 
หากไมม่กีารเลอืกธมีแทบ็เลต็ในเรคคอรด์ของผูใ้ช ้ระบบจะใชธ้มีแทบ็เลต็ทีเ่ลอืกไวส้าํหรบับทบาทของผูใ้ช ้
หากไมม่กีารเลอืกธมีแทบ็เลต็ในเรคคอรด์ของผูใ้ชห้รอืบทบาทของผูใ้ช ้ระบบจะใชธ้มีแทบ็เลต็ทีร่ะบุไวส้าํหรบับรษิทั 
หากไม่มกีารระบุธมีแทบ็เลต็ไวท้ีร่ะดบัใดเลย ระบบจะใชธ้มีดฟีอลต์ 

โครงร่างแถบการดําเนนิการและสว่นหวัรว่

ม 
ตามคา่ดฟีอลต์ โครงรา่งมาตรฐานจะใชส้าํหรบัแถบการดําเนนิการและสว่นหวัรว่มสาํหรบับทบาททัง้หมด 
คณุสามารถกาํหนดโครงรา่งต่างๆ สาํหรบับทบาทได ้หากผูใ้ชใ้ชธ้มีคลาสสกิ 
โครงร่างแถบการดําเนนิการและสว่นหวัรว่มสาํหรบับทบาทจะกาํหนดวา่ส่วนใดทีผู่ใ้ชส้ามารถใชไ้ดใ้นโครงรา่งแถบการดําเนินการ 
หากผูใ้ชใ้ชธ้มีโมเดริน์ 
โครงร่างแถบการดําเนนิการและสว่นหวัรว่มสาํหรบับทบาทจะกาํหนดวา่ส่วนใดทีผู่ใ้ชส้ามารถใชไ้ดใ้นแถบการดําเนนิการ 
และยงักาํหนดวา่สว่นใดทีผู่ใ้ชส้ามารถใชไ้ดใ้นสว่นหวัร่วม 

รปูแบบขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง (ไมจ่ําเป็น) ในการตัง้คา่รปูแบบสาํหรบัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์สาํหรบับทบาท 
ใหเ้ลอืกรปูแบบทีเ่ป็นรายการหรอืแทบ็กไ็ด้ 

การตัง้คา่นี้จะกาํหนดวา่ระบบจะแสดงสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์เป็นรายการหรอืเป็นแทบ็ 
การตัง้คา่นี้ยงัสามารถทาํไดใ้นแต่ละเรคคอรด์ของผูใ้ช ้
และผูใ้ชท้ีบ่ทบาทของตนเองมสีทิธิท์าํรปูแบบการแสดงขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคลจะสามารถตัง้คา่ตวัเลอืกรปูแบบขอ้มลูทีเ่กีย่

วขอ้งไดใ้นโปรไฟลส์ว่นบุคคลของผูใ้ชเ้อง หากฟิลด์รปูแบบขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในเรคคอรด์ของผูใ้ชเ้ป็นวา่งเปลา่ 
ระบบจะใชก้ารตัง้คา่สาํหรบับทบาทผูใ้ช ้และหากฟิลด์รปูแบบขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในบทบาทของผูใ้ชเ้ป็นวา่งเปลา่ 
ระบบจะใชก้ารตัง้คา่ของบรษิทั 

โครงร่างการแปลงคา่ลดี (ไมจ่ําเป็น) ในการตัง้คา่โครงรา่งการแปลงคา่ลดี (สาํหรบัเพจแปลงลดี) สาํหรบัผูใ้ชท้ีไ่ดร้บับทบาทนี้ 
ใหเ้ลอืกโครงร่างในฟิลด์การแปลงคา่ลดี 

ถา้คณุไมเ่ลอืกโครงรา่งสาํหรบับทบาท คา่ดฟีอลต์โครงร่างของบรษิทัจะถูกใชส้าํหรบับทบาท 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการสรา้งโครงร่างการแปลงคา่ลดี โปรดดูที ่การสรา้งโครงรา่งการแปลงคา่ลดี (โปรดดูที ่
"การจดัทาํโครงรา่งการแปลงคา่ลดี" ในหน้า 434) 

รหสัผา่นผูใ้ชห้มดอายุภายใน ระบุระยะเวลาทีร่หสัผา่นของผูใ้ชย้งัใชไ้ดส้าํหรบัผูใ้ชใ้นบทบาทนี้ หลงัจากเลยระยะเวลาทีก่ําหนดแลว้ ผูใ้ชจ้ะถูกกาํหนดใหเ้ปลีย่นรหสัผา่น 

ฟิลด์นี้จะเวน้วา่งไวต้ามคา่ดฟีอลต์ หากคุณทิ้งใหฟิ้ลดน์ี้เวน้วา่งไวส้าํหรบับทบาท 
ระยะเวลาทีร่หสัผา่นหมดอายุทีก่าํหนดสาํหรบับรษิทัจะถูกปรบัใชก้บัผูใ้ชใ้นบทบาทนี้ 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการกําหนดการควบคุมรหสัผา่นของบรษิทัของคุณ โปรดดูที ่การกาํหนดการควบคุมรหสัผา่นของบรษิทัของคุณ 
(ในหน้า 41) 

หมายเหตุ: หากบทบาทของคณุไม่มสีทิธิใ์นการจดัการบรษิทั ฟิลด์นี้จะเป็นแบบอา่นอย่างเดยีว 

ใชง้านการจํากดัทีอ่ยู ่IP แลว้ (อ่านอย่างเดยีว) หากเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ คณุจะสามารถระบุวา่ผูใ้ชท้ีม่บีทบาทนี้สามารถเขา้ใช ้Oracle CRM On 
Demand จากทีอ่ยู่ IP บางรายการเทา่นัน้ คณุสามารถระบุทีอ่ยู่ IP ไดใ้นฟิลด์ทีอ่ยู ่IP ทีอ่นุญาต 
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ทีอ่ยู ่IP ทีอ่นุญาต หากคุณตอ้งการอนุญาตใหผู้ใ้ชท้ีม่บีทบาทนี้สามารถเขา้ใช ้Oracle CRM On Demand จากทีอ่ยู ่IP บางรายการเทา่นัน้ 
ใหป้้อนทีอ่ยู่หรอืชว่งของทีอ่ยู่ทีถู่กตอ้งสาํหรบับทบาทในฟิลด์นี้ หากคณุไมป้่อนทีอ่ยู่ใดๆ ในฟิลด์นี้ ผูใ้ชท้ีม่บีทบาทนี้จะสามารถเขา้ใช ้
Oracle CRM On Demand จากทีอ่ยู่ IP ใดกไ็ดท้ีไ่ดร้บัอนุญาตทีร่ะดบับรษิทั 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีารทาํงานของการจํากดัทีอ่ยู่ IP โปรดดูที ่เกีย่วกบัการจํากดัทีอ่ยู ่IP สาํหรบับทบาท (ในหน้า 
257) 

คัน่ทีอ่ยู่ IP และชว่งทีอ่ยู ่IP ดว้ยเครือ่งหมายคอมมา ตวัอย่างต่อไปนี้จะแสดงวธิป้ีอนทีอ่ยู่แบบหลายรายการ: 

192.0.2.1, 192.0.2.10, 192.0.2.15 

ใชเ้ครือ่งหมายขดี (-) เพือ่กาํหนดชว่งทีอ่ยู ่ดงัทีแ่สดงในตวัอย่างต่อไปนี้: 

192.0.2.1-3, 192.0.2.50-100, 192.0.2.200-254 

หมายเหตุ: หากคุณจํากดัทีอ่ยู่ IP สาํหรบับทบาทผูใ้ชข้องคณุเอง และหากทีอ่ยู่ IP 
ปจัจุบนัของคณุไมอ่ยู่ภายในชว่งของทีอ่ยูท่ ีคุ่ณอนุญาตสาํหรบับทบาทผูใ้ชข้องคณุ 
คณุจะไมส่ามารถบนัทกึการเปลีย่นแปลงทีม่ตี่อบทบาทได้ คณุสมบตันิี้ช่วยป้องกนัไมใ่หคุ้ณลอ็คตวัเองออกจาก Oracle CRM 
On Demand โดยไมไ่ดต้ัง้ใจ 

จํานวนเรคคอรด์สงูสดุต่อการเอก็ซป์อรต์ร

ายการ 
เมือ่ตอ้งการจํากดัจํานวนเรคคอรด์ทีผู่ใ้ชท้ีม่บีทบาทนี้สามารถเอก็ซป์อรต์ในแต่ละครัง้เมือ่เอก็ซป์อร์ตรายการเรคคอรด์ 
ใหใ้สค่า่ทีเ่หมาะสมในฟิลด์นี้ ตวัอย่างเชน่ ถา้คณุตอ้งการจํากดัใหผู้ใ้ชเ้อก็ซป์อรต์สงูสดุ 100 เรคคอรด์ในรายการในแต่ละครัง้ ใหใ้ส ่
100 ในฟิลด์นี้ 

ขอ้จํากดัจะนําไปใชเ้ฉพาะในกรณีทีเ่อก็ซป์อรต์เรคคอรด์ผา่นทางตวัเลอืกเมนู เอก็ซป์อรต์รายการ ในเพจรายการเทา่นัน้ 
จะไมนํ่าไปใชก้บัการดําเนินการเอก็ซป์อรต์ทีท่าํผ่านทางตวัชว่ยเอก็ซป์อรต์หรอืผา่นทางชอ่งทางอืน่ๆ  

ฟิลด์นี้จะวา่งไวต้ามคา่ดฟีอลต์ ซึง่หมายความวา่ไมม่กีารนําขอ้จํากดัไปใช ้

1 ในขัน้ตอนที ่2 การเขา้ใชป้ระเภทเรคคอรด์สาํหรบัแต่ละประเภทเรคคอรด์ ใหเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายสาํหรบัแต่ละระดบัการเขา้ใชท้ีคุ่ณตอ้งการยอมรบับทบาท 

คณุสามารถเลอืกระดบัการเขา้ใชต้่อไปนี้หนึง่หรอืหลายระดบัสาํหรบัแต่ละประเภทเรคคอรด์: 

 มสีทิธิเ์ขา้ใช ้

 สามารถจดัทาํได ้

 สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมดได ้

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัระดบัการเขา้ใชเ้หลา่นี้ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการเขา้ใชป้ระเภทเรคคอรด์ในบทบาท (ในหน้า 255) 

คาํเตือน: การปฏเิสธการเขา้ใชป้ระเภทเรคคอร์ด (โดยไมเ่ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย มสีทิธิเ์ขา้ใชง้าน สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ในวซิารด์การจดัการบทบาท) 
จะป้องกนัไมใ่หผู้ใ้ชจ้ดัทาํเรคคอรด์ของประเภทเรคคอรด์อืน่ เชน่ ถา้คณุปฏเิสธการเขา้ใชป้ระเภทเรคคอรด์ทีผู่ใ้ชต้อ้งเขา้ใชเ้พือ่จดัทาํเรคคอรด์จากประเภทเรคคอรด์อืน่ 
คณุจะป้องกนัไมใ่หผู้ใ้ชท้ีม่บีทบาทจดัทาํเรคคอรด์นัน้ 

หมายเหตุ: ในการแปลงลดีหรอืการลงทะเบยีนขอ้ตกลง ผูใ้ชต้อ้งตัง้คา่ระดบัการเขา้ใชท้ีเ่หมาะสมสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัระดบัการเขา้ใชท้ีจ่าํเป็นสาํหรบัการแปลงลดี โปรดดูที ่เขา้ใชโ้ปรไฟลแ์ละการตัง้คา่บทบาทสาํหรบัการแปลงลดี 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัระดบัการเขา้ใชท้ีจ่ําเป็นต่อการแปลงการลงทะเบยีนขอ้ตกลง โปรดดทูี ่เขา้ใชโ้ปรไฟลแ์ละการตัง้คา่บทบาทสาํหรบัการแปลงการลงทะเบยีนขอ้ตกลง 

คําแนะนํา: เมือ่คณุเปลีย่นแปลงระดบัการเขา้ใชบ้ทบาท หลงัจากบนัทกึการเปลีย่นแปลงของคุณ ผูใ้ชท้ีไ่ดร้บับทบาทตอ้งไซน์เอาต์และไซน์อนิอกีครัง้เพือ่ใหก้ารเปลีย่นแปลงมผีล 

2 ขัน้ตอนที ่3 โปรไฟลก์ารเขา้ใช ้ใหเ้ลอืกโปรไฟลด์การเขา้ใชเ้พือ่ระบใุหก้บับทบาทนี้: 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเขา้ใชโ้ปรไฟลใ์นบทบาท โปรดดูที ่เกีย่วกบัการเขา้ใชโ้ปรไฟลใ์นบทบาท (โปรดดูที ่"เกีย่วกบัโปรไฟล์การเขา้ใชใ้นบทบาท" ในหน้า 265) 

3 ในขัน้ตอนที ่4 สทิธิ ์เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ระบ ุสาํหรบัแต่ละสทิธิท์ ีคุ่ณตอ้งการใหแ้กบ่ทบาท หรอืยกเลกิการทําเครือ่งหมายในชอ่งทาํเครือ่งหมาย ระบุ สาํหรบัสทิธิใ์ดๆ 
ทีค่ณุตอ้งการยกเลกิบทบาท 
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สทิธิเ์รยีงตามลาํดบัตวัอกัษรแยกตามชนดิ 

คาํเตือน: ในบางกรณี หากมกีารยกเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ระบุ สาํหรบัสทิธิใ์นบทบาทผูดู้แลระบบ สทิธิด์งักลา่วจะถูกลบออกจาก Oracle CRM On Demand 
และผูดู้แลระบบบรษิทัจะไมส่ามารถใหส้ทิธิน์ัน้กบับทบาทใดๆ ได ้หากเกดิปญัหานี้ข ึน้ โปรดตดิต่อ Oracle CRM On Demand Customer Care 
เพือ่ทาํการเรยีกคนืสทิธิ ์

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัสทิธิใ์นบทบาท โปรดดูที ่เกีย่วกบัสทิธิใ์นบทบาท (ในหน้า 256) 

4 ในขัน้ตอนที ่5 การเขา้ใชแ้ทบ็และลาํดบั เลือ่นแทบ็ไปยงัสว่นทีเ่หมาะสมในเพจ แลว้คลกิลกูศรขึน้และลงในสว่นแทบ็ทีเ่ลอืกเพือ่กาํหนดลาํดบัการแสดงแทบ็ทีผู่ใ้ชเ้หน็ตามคา่ดฟีอลต์ 

สว่นไม่มแีทบ็ทีใ่ชไ้ดจ้ะแสดงแทบ็ประเภทเรคคอร์ดและแทบ็เวบ็ทีก่าํหนดเองทีคุ่ณสามารถระบุใหก้บับทบาทได ้รายการประเภทเรคคอรด์ทีป่รากฏในสว่นนี้จะกาํหนดโดย Oracle 
CRM On Demand ประเภทเรคคอร์ดสว่นใหญ่ทีแ่สดงในขัน้ตอนที ่2 ของวซิารด์การจดัการบทบาทจะปรากฏในรายการนี้ดว้ย ประเภทเรคคอรด์อืน่ๆ เชน่ สมดุบนัทกึ 
จะไมป่รากฏในรายการนี้เนื่องจากไมส่ามารถแสดงเป็นแทบ็ได้ แทบ็ทีแ่สดงในสว่นไม่มแีทบ็ทีใ่ชไ้ดน้ี้ไมม่อียู่สาํหรบัผูใ้ชท้ีม่บีทบาท 

เพือ่ใหแ้ทบ็ใชไ้ดห้รอืมองเหน็โดยผูใ้ชท้ีม่บีทบาทนี้ ใหด้ําเนนิการดงัต่อไปนี้: 

 ยา้ยแทบ็ทีค่ณุตอ้งการใหผู้ใ้ชด้ตูามคา่ดฟีอลต์ไปยงัสว่นแทบ็ทีเ่ลอืก สว่นนี้แสดงแทบ็ประเภทเรคคอรด์และแทบ็เวบ็ทีก่าํหนดเองไดท้ีม่องเหน็ตามคา่ดฟีอลต์สาํหรบัผูใ้ชท้ีม่บีทบาท 
ครัง้แรกทีผู่ใ้ชไ้ซน์อนิดว้ยบทบาท ใชล้กูศรขึน้และลงกาํหนดลาํดบัการแสดงแทบ็เริม่แรก ผูใ้ชแ้ต่ละรายทีม่บีทบาทสามารถปรบัแต่งการตัง้คา่ได้ 
เพือ่ใหแ้ทบ็ไมแ่สดงตามคา่ดฟีอลต์หรอืแสดงในลาํดบัทีแ่ตกต่างกนั สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิจีดัการการตัง้คา่สว่นบุคคล โปรดดูทีก่ารทําใหแ้อปพลเิคชนัของคณุเป็นสว่นบุคคล 

 ยา้ยแทบ็ทีค่ณุไมต่อ้งการใหผู้ใ้ชเ้หน็ตามคา่ดฟีอลต์แต่เป็นแทบ็ทีผู่ใ้ชส้ามารถมองเหน็ไดเ้องในสว่นแทบ็ทีใ่ชไ้ด้ 
สว่นนี้แสดงแทบ็ประเภทเรคคอรด์และแทบ็เวบ็ทีก่ําหนดเองทีม่อียู่สาํหรบับทบาทแต่ไม่แสดงตามคา่ดฟีอลต ์นัน่คอื 
แทบ็ทีแ่สดงในสว่นนี้จะไมป่รากฏต่อผูใ้ชจ้นกวา่ผูใ้ชจ้ะทาํใหต้นเองมองเหน็ในโครงร่างสว่นบุคคล (มอียู่ในลงิคก์ารตัง้คา่ของฉัน) 
ผูใ้ชแ้ต่ละรายทีม่บีทบาทสามารถตัง้คา่ใหเ้ป็นสว่นบุคคลเพือ่ใหแ้ทบ็ทีใ่ชไ้ดแ้สดงตามคา่ดฟีอลต์ ผูใ้ชแ้ต่ละรายระบุลาํดบัทีแ่สดงแทบ็ทัง้หมด 

 วางแทบ็ทีคุ่ณตอ้งการซอ่นไมใ่หผู้ใ้ชเ้หน็ในสว่นแทบ็ทีใ่ชไ้มไ่ด้ 

หมายเหตุ: การยา้ยแทบ็จากสว่นแทบ็ทีใ่ชไ้มไ่ด้ไปยงัแทบ็ทีใ่ชไ้ด ้หรอืแทบ็ทีเ่ลอืก จะทําใหแ้ทบ็ใชไ้ดส้าํหรบัผูใ้ชก้ต็่อเมือ่ไดเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายเขา้ใชป้ระเภทเรคคอรด์ในขัน้ตอนที ่2 
(เขา้ใชป้ระเภทเรคคอรด์) ของวซิารด์การจดัการบทบาทแลว้เทา่นัน้ 

คําแนะนํา: คณุสามารถยา้ยชว่งแทบ็พรอ้มกนัไดโ้ดยเลอืกชว่งบนสดุ ใหก้ด Shift คา้งไว ้และคลกิรายการสดุทา้ยในชว่ง จากนัน้คลกิลกูศรขวาหรอืซา้ย 

5 ในขัน้ตอนที ่6 การกาํหนดโครงรา่งเพจสาํหรบัแต่ละประเภทเรคคอรด์ เลอืกถา้ประเภทมมุมองเพจเป็นแบบคงทีห่รอืไดนามกิ จากนัน้เลอืกจากรายการโครงร่างเพจทีม่อียู่สาํหรบัประเภทมุมมองนัน้  

โครงร่างเพจเป็นตวักาํหนดฟิลด์และสว่นทีผู่ใ้ชจ้ะเหน็ในเพจจดัทาํ แกไ้ข และรายละเอยีดสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ต่างๆ Oracle CRM On Demand 
มโีครงรา่งเพจมาตรฐานสาํหรบัแต่ละประเภทเรคคอรด์ โครงรา่งเพจมาตรฐานซึง่ไมส่ามารถลบออกไดเ้ป็นโครงรา่งเพจสแตตกิ ดงันัน้ ตวัเลอืกสแตตกิจงึมอียู่ในฟิลด์ประเภทมมุมองเพจเสมอ 
ตวัเลอืกไดนามกิมอียู่เฉพาะเมือ่มโีครงรา่งเพจไดนามกิสาํหรบัประเภทเรคคอรด์เทา่นัน้ 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถจดัทาํโครงรา่งเพจสแตตกิทีป่รบัแต่งเพิม่เตมิหรอืโครงรา่งเพจไดนามกิสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ได ้ 

สาํหรบัแต่ละประเภทเรคคอรด์ มโีครงรา่งเพจมาตรฐานและโครงรา่งเพจใดๆ ทีถู่กสรา้งขึน้สาํหรบัประเภทเรคคอรด์สาํหรบัการกาํหนดบทบาท 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการสรา้งโครงร่างเพจคงทีแ่ละไดนามกิ โปรดดูที ่เพจการปรบัแต่งแอปพลเิคชนัประเภทเรคคอรด์ (ในหน้า 88) 

โครงร่างเพจคา่ดฟีอลต์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์เป็นโครงรา่งเพจคงทีม่าตรฐานสาํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้ 

หมายเหตุ: รายการประเภทเรคคอรด์ทีป่รากฏในขัน้ตอนที ่6 ของวซิารด์การจดัการบทบาทถูกกาํหนดโดย Oracle CRM On Demand คณุอาจเหน็ประเภทเรคคอรด์ 
เชน่ ผูใ้ชผู้ดู้แลระบบและผูใ้ชเ้จา้ของทีไ่มป่รากฏเป็นแทบ็ใน Oracle CRM On Demand 

6 หากคุณตอ้งการตัง้คา่ตวับ่งชีเ้รคคอรด์สาํหรบัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ ใหท้าํดงัต่อไปนี้ในขัน้ตอนที ่6 ในการระบุโครงรา่งเพจ: 

a ในแถวสาํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้ ใหค้ลกิทีล่งิค ์ตัง้คา่ ในคอลมัน์จดัการตวับ่งชีเ้รคคอรด์ เพือ่เปิดเพจทีค่ณุจะตัง้คา่ตวับ่งชีเ้รคคอรด์ 

b ยา้ยแต่ละสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีคุ่ณตอ้งการแสดงตวับ่งชีเ้รคคอรด์จากรายการขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีใ่ชไ้ดไ้ปทีร่ายการขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีเ่ลอืก 

หมายเหตุ: สว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ และการสนบัสนุนฟงักช์นัตวับ่งชีเ้รคคอรด์มพีรอ้มใหคุ้ณเลอืก 
รวมถงึส่วนขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่มม่อียู่ในโครงรา่งเพจรายละเอยีดทีเ่ลอืกเอาไวแ้ลว้สาํหรบับทบาทสาํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้ 
การตัง้คา่สาํหรบัตวับ่งชีเ้รคคอรด์จะใชก้บัประเภทเรคคอรด์สาํหรบับทบาทนัน้ต่อเนื่องไปจนกวา่คณุจะเปลีย่นการตัง้คา่อกีครัง้ ดงันัน้ 
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หากคุณอปัเดตโครงรา่งเพจรายละเอยีดทีร่ะบุใหก้บับทบาทสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ การตัง้คา่ตวับ่งชีเ้รคคอรด์จะใชก้บัโครงรา่งทีอ่ปัเดตนัน้ ในทาํนองเดยีวกนั 
หากต่อมาคุณไดร้ะบโุครงรา่งเพจรายละเอยีดอืน่ใหก้บับทบาท การตัง้คา่ตวับ่งชีเ้รคคอรด์จะใชก้บัโครงรา่งเพจใหม่ 

c เมือ่คณุตัง้คา่ตวับ่งชีเ้รคคอรด์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์เสรจ็สิน้แลว้ ใหค้ลกิ กอ่นหน้า เพือ่กลบัไปยงัเพจหลกัของขัน้ตอนที ่6 ของวซิารด์ 

d ทาํซํ้าขัน้ตอน a ถงึ c ในกระบวนการนี้สาํหรบัแต่ละประเภทเรคคอรด์ทีค่ณุตอ้งการตัง้คา่ตวับ่งชี้เรคคอรด์สาํหรบับทบาทนี้ 

หมายเหตุ: ผูใ้ชท้ีม่บีทบาททีม่สีทิธิ ์ทาํเพจรายละเอยีดใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล - ตวับ่งชีเ้รคคอรด์ 
สามารถทาํการตัง้คา่ตวับ่งชีเ้รคคอรด์ใหเ้ป็นสว่นบุคคลสาํหรบัเพจรายละเอยีดสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ได ้
การตัง้คา่ทีท่าํใหเ้ป็นสว่นบุคคลของผูใ้ชส้าํหรบัตวับ่งชีเ้รคคอรด์จะแทนทีก่ารตัง้คา่ทีร่ะดบับทบาท อย่างไรกต็าม 
คณุสามารถลบโครงรา่งเพจทีท่าํใหเ้ป็นสว่นบุคคลทัง้หมดสาํหรบัประเภทเรคคอรด์สาํหรบับทบาท รวมถงึการตัง้คา่ทีท่าํใหเ้ป็นส่วนบุคคลสาํหรบัตวับ่งชีเ้รคคอรด์ได ้
โดยการรเีซต็โครงรา่งเพจเป็นโครงรา่งดฟีอลต์ ผูใ้ชท้ีม่บีทบาททีม่สีทิธิ ์ทาํเพจรายละเอยีดใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล - ตวับ่งชีเ้รคคอรด์ 
ยงัสามารถรเีซต็การตัง้คา่ตวับ่งชีเ้รคคอรด์ทีท่าํใหเ้ป็นสว่นบุคคลของตนเองสาํหรบัประเภทเรคคอร์ดใหเ้ป็นการตัง้คา่ดฟีอลต์สาํหรบัประเภทเรคคอร์ดนัน้สาํหรบับทบาทไดด้ว้ย 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการรเีซต็โครงรา่งเพจ โปรดดูที ่การรเีซต็โครงรา่งเพจสว่นบุคคล (ในหน้า 280) สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัลกัษณะของตวับ่งชีเ้รคคอรด์ โปรดดูที ่
เกีย่วกบัตวับ่งชีเ้รคคอรด์สาํหรบัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการปรบัการตัง้คา่ตวับ่งชีเ้รคคอรด์ใหเ้หมาะกบัการใชง้านของคณุ โปรดดูที ่
การจดัการตวับ่งชีเ้รคคอรด์สาํหรบัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 

7 ในขัน้ตอนที ่7 การกาํหนดโครงรา่งคน้หาสาํหรบัแต่ละประเภทเรคคอรด์ ใหเ้ลอืกจากรายการโครงรา่งคน้หาทีม่อียู่ 

สาํหรบัแต่ละประเภทเรคคอรด์ทีแ่สดงรายการ รายการโครงรา่งทีม่อียู่จะแสดงในฟิลด์คน้หาชือ่โครงรา่ง โครงรา่งคน้หาจะกาํหนดฟิลด์ (ฟิลด์มาตรฐานและฟิลด์ปรบัแต่ง) 
ทีผู่ใ้ชส้ามารถใชค้น้หาเรคคอรด์ และฟิลด์ทีผู่ใ้ชเ้หน็ในเพจผลลพัธ์การคน้หา คณุสามารถกาํหนดโครงรา่งคน้หาสาํหรบัประเภทเรคคอรด์หลกัสว่นใหญ่ทีม่อียู่ในบทบาทใหเ้ป็นแทบ็ 
คณุสามารถกาํหนดโครงรา่งคน้หาสาํหรบัประเภทเรคคอรด์อืน่ทีค่น้หาไดด้ว้ย เชน่ ผลติภณัฑแ์ละผูใ้ช ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการสรา้งและการแกไ้ขโครงรา่งการคน้หาทีป่รบัแต่ง 
โปรดดูที ่การจดัการโครงรา่งคน้หา (โปรดดูที ่"การจดัการโครงรา่งการคน้หา" ในหน้า 164)  

8 ในขัน้ตอนที ่8 การกาํหนดโครงรา่งโฮมเพจสาํหรบัแต่ละประเภทเรคคอรด์ ใหเ้ลอืกจากรายการโครงรา่งโฮมเพจทีม่อียู่ 

สาํหรบัแต่ละประเภทเรคคอรด์ทีแ่สดงรายการ มโีครงรา่งโฮมเพจมาตรฐานและโครงรา่งโฮมเพจใดๆ ทีค่ณุสรา้งสาํหรบัประเภทเรคคอรด์สาํหรบักาํหนดบทบาท 
รายการประเภทเรคคอรด์มปีระเภทเรคคอรด์หลกัทัง้หมดทีม่อียู่เป็นแทบ็สาํหรบับทบาท  

โครงร่างโฮมเพจกาํหนดขอ้มลูทีผู่ใ้ชจ้ะเหน็บนโฮมเพจสาํหรบัแต่ละประเภทเรคคอรด์ Oracle CRM On Demand 
มโีครงรา่งโฮมเพจคา่ดฟีอลต์สาํหรบัแต่ละประเภทเรคคอรด์หลกัทีส่ามารถปรากฏเป็นแทบ็ได้ คณุสามารถจดัทาํโครงร่างโฮมเพจทีก่าํหนดเองเพิม่เตมิสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทําโครงรา่งโฮมเพจ โปรดดูที ่การจดัทาํโครงรา่งโฮมเพจของเรคคอรด์ (ในหน้า 171) 

9 (ไมจ่ําเป็น) ในขัน้ตอนที ่9 การระบุโครงรา่งเรคคอรด์ใหม่ สาํหรบัเรคคอรด์แต่ละประเภท ใหร้ะบุโครงรา่งทีจ่ะใชส้าํหรบัเพจทีผู่ใ้ชป้้อนขอ้มลูสาํหรบัเรคคอรด์ใหม ่
ตารางต่อไปนี้จะอธบิายฟิลด์ในขัน้ตอนที ่9 ของวซิารด์การจดัการบทบาท 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ชือ่โครงรา่งเรคคอรด์ใหม่ ผูดู้แลระบบสามารถตัง้คา่โครงร่างทีก่าํหนดเองสาํหรบัเพจทีผู่ใ้ชป้้อนขอ้มลูสาํหรบัเรคคอรด์ใหม่ 
หากมกีารจดัทาํโครงรา่งทีก่าํหนดเองสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 
คณุจะสามารถเลอืกโครงร่างทีก่าํหนดเองจากรายการในฟิลด์ชือ่โครงรา่งเรคคอรด์ใหม่ จะไมม่กีารเลอืกคา่ใดในฟิลด์นี้ตามคา่ดฟีอลต์ 
หากคุณเวน้วา่งฟิลด์นี้ โครงรา่งทีร่ะบุใหก้บับทบาทสาํหรบัเพจรายละเอยีดในขัน้ตอนที ่6 
ของวซิารด์การจดัการบทบาทจะนําไปใชก้บัเพจทีผู่ใ้ชป้้อนขอ้มลูสาํหรบัเรคคอรด์ใหมด่ว้ย 
เวน้แต่ผูใ้ชไ้ดท้าํโครงรา่งฟิลด์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ใหเ้ป็นขอ้มลุสว่นบุคคล ซึง่ในกรณีนี้จะใชโ้ครงรา่งส่วนบุคคล 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

จดัทาํลงิคแ์บบด่วนเทา่นัน้ ใชช้อ่งทาํเครือ่งหมายนี้เพือ่ระบุวา่เมือ่ใดจงึจะใชโ้ครงรา่งทีก่าํหนดเองทีค่ณุเลอืกในฟิลด์ชือ่โครงรา่งเรคคอรด์ใหม่ ดงันี้: 

 หากยกเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ จะเป็นการใชโ้ครงรา่งทีก่าํหนดเองทีค่ณุเลอืก 
เมือ่มกีารจดัทาํเรคคอรด์จากพืน้ทีใ่ดกต็ามใน Oracle CRM On Demand  

 หากเลอืกชอ่งทําเครือ่งหมายนี้ 
กจ็ะเป็นการใชโ้ครงรา่งทีคุ่ณเลอืกเฉพาะเมือ่ผูใ้ชจ้ดัทาํเรคคอรด์ผา่นทางแถบการดําเนินการหรอืสว่นหวัรว่มเทา่นัน้ 
เมือ่ผูใ้ชจ้ดัทาํเรคคอรด์จากพื้นทีอ่ ืน่ใน Oracle CRM On Demand 
ระบบจะใชโ้ครงรา่งสาํหรบัเพจรายละเอยีดสาํหรบับทบาท 
เวน้แต่ผูใ้ชไ้ดท้าํโครงรา่งฟิลด์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ใหเ้ป็นสว่นบุคคล ซึง่ในกรณีนี้จะใชโ้ครงรา่งทีท่าํใหเ้ป็นสว่นบุคคลนัน้ 

หมายเหตุ: หากคุณไมไ่ดเ้ลอืกโครงรา่งในฟิลด์ชือ่โครงรา่งเรคคอรด์ใหม ่ชอ่งทาํเครือ่งหมาย จดัทาํลงิคแ์บบด่วนเทา่นัน้ 
จะไมส่ามารถใชไ้ด ้

1 คลกิ เสรจ็สิน้ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 การจดัการบทบาท (ในหน้า 252) 

 แนวปฏบิตัใินการตัง้คา่บทบาท (ในหน้า 253) 

 การทาํงานกบัเพจรายการบทบาท (ในหน้า 254) 

 เกีย่วกบัการเขา้ใชป้ระเภทเรคคอรด์ในบทบาท (ในหน้า 255) 

 เกีย่วกบัโปรไฟล์การเขา้ใชใ้นบทบาท (ในหน้า 265) 

 เกีย่วกบัสทิธิใ์นบทบาท (ในหน้า 256) 
 

การจดัการโปรไฟลก์ารเข้าใช้ 
ใน Oracle CRM On Demand คณุจะจดัการโปรไฟล์การเขา้ใชใ้นเพจรายการโปรไฟลก์ารเขา้ใชแ้ละในวซิารด์โปรไฟลก์ารเขา้ใช ้คุณจะเขา้ใชเ้พจโปรไฟลก์ารเขา้ใชไ้ดจ้ากลงิค์รว่ม 
การจดัการ ซึง่มอียู่ในทกุๆ เพจใน Oracle CRM On Demand 

 โปรไฟลก์ารเขา้ใช ้ใน Oracle CRM On Demand เป็นชดุของสทิธิท์ ีร่ะบุในประเภทเรคคอรด์หลกัและประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง  

ประเภทเรคคอรด์หลกั เป็นประเภทเรคคอรด์ทีส่ามารถใชเ้ป็นประเภทเรคคอรด์อสิระ ประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นประเภทเรคคอรด์ทีต่อ้งมเีรคคอรด์หลกั 

ประเภทเรคคอรด์หลกัจํานวนมากยงัสามารถใชเ้ป็นประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง ตวัอย่างเชน่ โอกาสทางการขายเป็นประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยอา้งองิตามประเภทเรคคอรด์หลกัโอกาสทางการขาย 
และเชือ่มโยงกบัเรคคอรด์บรษิทัหลกัทีอ่า้งองิตามประเภทเรคคอรด์บรษิทั 

สทิธิ ์เป็นความสามารถในการอ่าน จดัทาํ อปัเดต หรอืลบขอ้มลูในเรคคอรด์ทีเ่ป็นอนิสแตนซข์องประเภทเรคคอรด์ สทิธิย์งัหมายถงึสทิธิเ์ขา้ใชห้รอืระดบัการเขา้ใช ้สาํหรบัเรคคอรด์แต่ละประเภท เชน่ 
บรษิทั ผูต้ดิต่อ คาํขอบรกิาร และอืน่ๆ คณุสามารถกาํหนดสทิธิใ์หก้บัประเภทเรคคอรด์นัน้เอง สาํหรบัประเภทเรคคอรด์บางประเภท คณุยงัสามารถกาํหนดสทิธิใ์หก้บัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

คณุสามารถตัง้คา่โปรไฟลก์ารเขา้ใชห้ลายโปรไฟล์ทีป่ระกอบดว้ยสทิธิต์่างๆ กนัสาํหรบัประเภทเรคคอรด์หลกัและประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง ในการใหส้ทิธิเ์หลา่นี้แกผู่ใ้ชท้ีต่รวจสอบแลว้ 
(รวมถงึระบบภายนอก) คณุเชือ่มโยงโปรไฟล์การเขา้ใชก้บับทบาท สมดุบนัทกึ ทมี และกลุ่ม 

Oracle CRM On Demand มชีดุโปรไฟลก์ารเขา้ใชท้ีก่าํหนดไวล้่วงหน้าแลว้ ต่อไปนี้เป็นโปรไฟล์การเขา้ใชม้าตรฐานบางรายการ: 

 แกไ้ข 
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 เตม็ 

 อ่านอย่างเดยีว 

 โปรไฟลก์ารเขา้ใชด้ฟีอลต์ของผูดู้แลระบบ 

 โปรไฟลก์ารเขา้ใชข้องเจา้ของของผูดู้แลระบบ 

ปกตแิลว้ โปรไฟลก์ารเขา้ใชจ้ะถูกระบุเพือ่จําแนกความแตกต่างระหวา่งโปรไฟลก์ารเขา้ใชด้ฟีอลต์และโปรไฟล์การเขา้ใชข้องเจา้ของ (ในรายการของโปรไฟลก์ารเขา้ใชท้ีก่าํหนดลว่งหน้า 
จะมกีารจบัคูข่องโปรไฟลก์ารเขา้ใชก้บัขอ้ความ ดฟีอลต์ และ เจา้ของ ในชือ่ของโปรไฟลน์ัน้) 
ขอ้ความเหลา่นี้ช่วยใหค้ณุสามารถระบุไดว้า่จะใชโ้ปรไฟลก์ารเขา้ใชใ้ดในการระบุโปรไฟลก์ารเขา้ใชใ้นบทบาทผูใ้ช ้ซึง่ตอ้งระบุเป็นโปรไฟลก์ารเขา้ใชข้องเจา้ของและโปรไฟลก์ารเขา้ใชด้ฟีอลต ์

โปรไฟลก์ารเขา้ใช ้แกไ้ข เตม็ และ อ่านอย่างเดยีว เป็นโปรไฟล์การเขา้ใชท้ัว่ไปทีส่ามารถใหแ้กบ่ทบาท ทมี หรอืสมาชกิของสมดุบนัทกึใดกไ็ด้ ตวัอย่างเชน่ คณุสามารถระบุโปรไฟล์การเขา้ใช ้เตม็ 
ใหก้บัโปรไฟลก์ารเขา้ใชข้องเจา้ของทีม่บีทบาทเป็นผูด้แูลระบบ ในแอปพลเิคชนัมาตรฐาน โปรไฟลก์ารเขา้ใช ้เตม็ 
นี้ชว่ยใหผู้ใ้ชท้ีม่บีทบาทผูด้แูลระบบสามารถจดัทาํเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งในเรคคอรด์ระดบับนสดุ และสามารถดงึ อปัเดต 
หรอืลบเรคคอรด์ของประเภทเรคคอรด์หลกัทัง้หมดและประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งได ้

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบสามารถเปลีย่นแปลงการตัง้คา่การเขา้ใชใ้นโปรไฟลก์ารเขา้ใชท้ีเ่ป็นคา่ดฟีอลต์ได ้ดงันัน้ ชือ่ของโปรไฟลก์ารเขา้ใชอ้าจไมต่รงกบัสทิธิท์ ีแ่ทจ้รงิทีโ่ปรไฟล์การเขา้ใชม้อบใหก้บัผูใ้ช ้

คณุสามารถใชโ้ปรไฟลก์ารเขา้ใชท้ีก่าํหนดลว่งหน้า แกไ้ขโปรไฟล์การเขา้ใชท้ีม่อียู่ และจดัทาํโปรไฟลก์ารเขา้ใชท้ีก่าํหนดเอง เพือ่ใหต้รงตามความต้องการของบรษิทัคุณ เมือ่จดัทาํโปรไฟลก์ารเขา้ใชใ้หม ่
คณุสามารถเลอืกทีจ่ะคดัลอกโปรไฟล์การเขา้ใชท้ีม่อียู่ ระบุชือ่ใหม่ แลว้แกไ้ขโปรไฟลน์ัน้เพือ่ใหต้รงตามความตอ้งการของคณุ 

ในการดู จดัทาํ หรอืแกไ้ขโปรไฟลก์ารเขา้ใชท้ีบ่รษิทัของคณุ บทบาทของคณุจะตอ้งมสีทิธิจ์ดัการบทบาทและการเขา้ใช ้
ขอแนะนําวา่เฉพาะผูดู้แลระบบของบรษิทัเทา่นัน้ทีค่วรจะมสีทิธิท์ ีจ่ําเป็นสาํหรบัจดัการโปรไฟล์การเขา้ใช ้เนื่องจากโปรไฟลก์ารเขา้ใชจ้ะมผีลกระทบโดยตรงตอ่ความปลอดภยัของขอ้มลูทีม่กีารป้องกนั 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบัโปรไฟล์การเขา้ใชใ้นบทบาท (ในหน้า 265) 

 เกีย่วกบัโปรไฟล์การเขา้ใชใ้นทมี กลุม่ และสมดุบนัทกึ (ในหน้า 267) 

 เกีย่วกบัการกระจายสทิธิเ์ขา้ใชผ้า่นการรบัคา่ทมี (ในหน้า 267) 

 การทาํงานกบัเพจรายการโปรไฟล์การเขา้ใช ้(ในหน้า 269) 

 เกีย่วกบัระดบัการเขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์หลกั (ในหน้า 270) 

 เกีย่วกบัระดบัการเขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง (ในหน้า 270) 

 กระบวนการตัง้คา่โปรไฟล์การเขา้ใช ้(ในหน้า 277) 

 วธิกีารกาํหนดสทิธิเ์ขา้ใช ้(ในหน้า 326) 
 

เก่ียวกบัโปรไฟลก์ารเข้าใช้ในบทบาท 
แต่ละบทบาทใน Oracle CRM On Demand จะมกีารกําหนดโปรไฟลก์ารเขา้ใชไ้วส้องโปรไฟล์: 

 การกาํหนดโปรไฟลก์ารเขา้ใชด้ฟีอลต ์

 การกาํหนดโปรไฟลก์ารเขา้ใชข้องเจา้ของ 

คณุสามารถกาํหนดโปรไฟล์การเขา้ใชใ้หก้บัหลายบทบาท และคุณสามารถกาํหนดโปรไฟล์การเขา้ใชเ้ดยีวกนัใหก้บัโปรไฟล์การเขา้ใชด้ฟีอลต์และโปรไฟลก์ารเขา้ใชข้องเจา้ของได ้เชน่ 
คณุสามารถกาํหนดโปรไฟล์การเขา้ใชท้ีใ่หส้ทิธิอ์ย่างเตม็ที ่(หนึง่ในโปรไฟล์การเขา้ใชท้ีก่าํหนดลว่งหน้า) เป็นโปรไฟล์การเขา้ใชด้ฟีอลต์และโปรไฟล์การเขา้ใชข้องเจา้ของสาํหรบับทบาทผูดู้แลระบบ 

กาํหนดโปรไฟลก์ารเขา้ใชใ้หก้บับทบาทในขัน้ตอนที ่3 ของวซิารด์การจดัการบทบาท โปรดดูรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเพิม่บทบาทไดท้ี ่การเพิม่บทบาท (ในหน้า 258) 
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โปรไฟลก์ารเข้าใช้ดีฟอลต์ 
โปรไฟลก์ารเขา้ใชด้ฟีอลต์ของบทบาทจะควบคมุสทิธิก์ารเขา้ใชเ้รคคอรด์ของผูใ้ชท้ีไ่มไ่ดเ้ป็นเจา้ของ แต่ผูใ้ชส้ามารถมองเหน็ไดเ้นื่องจากมกีารเลอืกตวัเลอืก สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมดได ้
สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งในการตัง้คา่การเขา้ใชป้ระเภทเรคคอรด์ในบทบาทของผูใ้ช ้ 

หากไม่มกีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมดได ้ในบทบาทผูใ้ชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์ ผูใ้ชจ้ะไมส่ามารถเขา้ใชป้ระเภทเรคคอรด์ผา่นบทบาท 
และจะไมม่กีารใชโ้ปรไฟล์การเขา้ใชด้ฟีอลต์ในบทบาทผูใ้ชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้ 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัวธิกีารตัง้ชือ่โปรไฟล์การเขา้ใช ้โปรไฟล์การเขา้ใชท้ีถู่กกาํหนดเป็นโปรไฟล์การเขา้ใชด้ฟีอลต์จะถูกตัง้ชือ่ดงันี้: 

ชือ่บทบาท โปรไฟลก์ารเขา้ใชด้ฟีอลต ์

โดยที:่ 

 ชือ่บทบาท คอืชือ่ของบทบาททีจ่ะใชโ้ปรไฟล์การเขา้ใช ้

เชน่ ชือ่ โปรไฟลก์ารเขา้ใชด้ฟีอลต์ของผูดู้แลระบบ บ่งชีว้า่โปรไฟลก์ารเขา้ใชน้ี้จะควบคมุสทิธิก์ารเขา้ใชป้ระเภทเรคคอรด์และประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งของบทบาทผูดู้แลระบบ 

โปรไฟลก์ารเข้าใช้ของเจ้าของ 
โปรไฟลก์ารเขา้ใชข้องเจา้ของสาํหรบับทบาทจะควบคมุสทิธิก์ารเขา้ใชเ้รคคอรด์ของผูใ้ชท้ีผู่ใ้ชห้รอืผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของผูใ้ชน้ัน้เป็นเจา้ของ  

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัวธิกีารตัง้ชือ่โปรไฟล์การเขา้ใช ้โปรไฟล์การเขา้ใชท้ีถู่กกาํหนดเป็นโปรไฟล์การเขา้ใชข้องเจา้ของจะถูกตัง้ชือ่ดงันี้: 

ชือ่บทบาท โปรไฟลก์ารเขา้ใชข้องเจา้ของ 

โดยที:่ 

 ชือ่บทบาท คอืชือ่ของบทบาททีจ่ะใชโ้ปรไฟล์การเขา้ใช ้

เชน่ ชือ่ โปรไฟลก์ารเขา้ใชข้องเจา้ของทีเ่ป็นผูจ้ดัการฝา่ยบรกิาร บ่งชีว้า่โปรไฟลก์ารเขา้ใชน้ี้จะควบคมุสทิธิก์ารเขา้ใชป้ระเภทเรคคอรด์และประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งของบทบาทผูจ้ดัการฝา่ยบรกิาร 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัโปรไฟลก์ารเขา้ใช:้ 

 การจดัการโปรไฟล์การเขา้ใช ้(ในหน้า 264) 

 กระบวนการตัง้คา่โปรไฟล์การเขา้ใช ้(ในหน้า 277) 

 วธิกีารกาํหนดสทิธิเ์ขา้ใช ้(ในหน้า 326) 

โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบับทบาท: 

 การจดัการบทบาท (ในหน้า 252) 

 แนวปฏบิตัใินการตัง้คา่บทบาท (ในหน้า 253) 

 การทาํงานกบัเพจรายการบทบาท (ในหน้า 254) 

 เกีย่วกบัการเขา้ใชป้ระเภทเรคคอรด์ในบทบาท (ในหน้า 255) 

 เกีย่วกบัโปรไฟล์การเขา้ใชใ้นบทบาท (ในหน้า 265) 

 เกีย่วกบัสทิธิใ์นบทบาท (ในหน้า 256) 

 การเพิม่บทบาท (ในหน้า 258) 
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เก่ียวกบัโปรไฟลก์ารเข้าใช้ในทีม กลุ่ม และสมุดบนัทึก 
โปรไฟลก์ารเขา้ใชจ้ะถูกใชเ้พือ่ใหส้ทิธิเ์ขา้ใชก้บัผูใ้ชท้ีเ่ป็นสมาชกิของทมีหรอืกลุ่ม (ผา่นสมดุบนัทกึผูใ้ช)้ และกบัผูใ้ชท้ีเ่ชือ่มโยงกบัสมดุบนัทกึทีก่าํหนดเอง 
(โปรไฟลก์ารเขา้ใชจ้ะถูกระบุใหก้บับทบาทตามทีอ่ธบิายไวใ้น เกีย่วกบัโปรไฟล์การเขา้ใชใ้นบทบาท (ในหน้า 265)) 
การระบุโปรไฟล์การเขา้ใชใ้หก้บัผูใ้ชส้าํหรบัทมีและสมดุบนัทกึชว่ยใหผู้ใ้ชเ้ขา้ใชเ้รคคอรด์ทีไ่มส่ามารถเขา้ใชไ้ดห้ากถูกจํากดัโดยโปรไฟลก์ารเขา้ใชท้ีร่ะบุใหก้บับทบาท  

หมายเหตุ: ใน Oracle CRM On Demand สมดุบนัทกึดฟีอลต์ถูกระบุใหก้บัผูใ้ชแ้ต่ละรายและมชีือ่ผูใ้ช ้เรคคอรด์ถูกระบุใหก้บัสมุดบนัทกึดฟีอลต์ของผูใ้ช ้โดยเรคคอรด์เป็นของทมี 
ทมีแสดงถงึชดุสมดุบนัทกึดฟีอลต์ของผูใ้ชท้ีเ่ป็นสมาชกิของทมี เมือ่ผูใ้ชก้ลายเป็นสมาชกิทมี สมดุบนัทกึผูใ้ชส้าํหรบัผูใ้ชจ้ะถูกเพิม่ในชดุสมดุบนัทกึผูใ้ชท้ีป่ระกอบขึน้เป็นทมี 
สมดุบนัทกึผูใ้ชจ้ะเชือ่มโยงกบัเรคคอรด์โดยอตัโนมตัเิมือ่เจา้ของเรคคอรด์เปลีย่นแปลงและเมือ่ความเป็นสมาชกิทมีเปลีย่นแปลง 

กลุม่ คอืทมีทีก่าํหนดลว่งหน้า ซึง่สนบัสนุนเรคคอรด์บางประเภท เมือ่เจา้ของเรคคอรด์เป็นสมาชกิของกลุม่ ระบบจะเพิม่สมาชกิคนอืน่ๆ ของกลุม่นัน้ลงในทมีในเรคคอรด์นัน้โดยอตัโนมตั ิทัง้นี้ 
ตามคา่ดฟีอลต์ สมาชกิของกลุม่จะไดร้บัสทิธิเ์ขา้ใชเ้รคคอรด์โดยสมบูรณ์ และระดบัการเขา้ใชจ้ะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได้ 

สมดุบนัทกึผูใ้ชแ้ต่ละรายการในทมีตอ้งไดร้บัโปรไฟลก์ารเขา้ใชท้ีค่วบคมุสทิธิก์ารเขา้ใชเ้รคคอรด์ทีส่ามารถเขา้ถงึไดโ้ดยผา่นความเป็นสมาชกิทมี คณุสามารถใหใ้ชโ้ปรไฟล์การเขา้ใชใ้ดๆ 
ผา่นการระบุความเป็นสมาชกิทมีโดยเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายสามารถใหส้ทิธิแ์กส่มาชกิทมีไดใ้นโปรไฟลก์ารเขา้ใช ้

ในลกัษณะเดยีวกนั ผูใ้ชแ้ต่ละคนทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองตอ้งไดร้บัโปรไฟลก์ารเขา้ใชท้ีค่วบคมุการเขา้ใชข้องผูใ้ชส้าํหรบัเรคคอรด์ในสมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองนัน้ 
คณุสามารถกาํหนดโปรไฟล์การเขา้ใชส้าํหรบัการระบุใหก้บัการเชือ่มโยงของผูใ้ชก้บัสมดุบนัทกึไดโ้ดยการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายสามารถใหส้ทิธิแ์ก่ผูใ้ชส้มดุบนัทกึไดใ้นโปรไฟล์การเขา้ใช ้

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัสมดุบนัทกึผูใ้ชแ้ละสมดุบนัทกึทีก่าํหนดเอง โปรดดูที ่การจดัการสมุดบนัทกึ (ในหน้า 281) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 การจดัการโปรไฟล์การเขา้ใช ้(ในหน้า 264) 

 กระบวนการตัง้คา่โปรไฟล์การเขา้ใช ้(ในหน้า 277) 

 วธิกีารกาํหนดสทิธิเ์ขา้ใช ้(ในหน้า 326) 
 

เก่ียวกบัการกระจายสิทธ์ิเขา้ใช้ผา่นการรบัค่าทีม 
การรบัคา่ทมี เป็นการเพิม่สมาชกิทมีของบรษิทัใหก้บัทมีต่างๆ โดยอตัโนมตัสิาํหรบัเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงกบับรษิทันัน้ 
จะมกีารรบัคา่ทมีเป็นตวัเลอืกสาํหรบัผูต้ดิต่อและโอกาสทางการขายทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัหลกั การรบัคา่ทมีจะไมส่นบัสนุนความสมัพนัธ์ของทมีประเภทอืน่ 

หมายเหตุ: เมือ่ผูใ้ชก้ลายเป็นสมาชกิของทมี สมดุบนัทกึผูใ้ชส้าํหรบัผูใ้ชร้ายนัน้จะถูกเพิม่ลงในชุดของสมดุบนัทกึผูใ้ชท้ีร่วมเขา้กนัเป็นทมี Oracle CRM On Demand 
ไมแ่ยกความแตกต่างระหวา่งผูใ้ชท้ีถู่กเพิม่ในทมีผ่านคณุสมบตักิารรบัคา่ทมี กบัผูใ้ชท้ีถู่กเพิม่ในทมีดว้ยตนเอง (นัน่คอื 
สมดุบนัทกึของผูใ้ชท้ีถู่กเพิม่ในทมีผา่นคณุสมบตักิารรบัคา่ทมีจะถอืวา่เหมอืนกบัสมดุบนัทกึของผูใ้ชท้ีถู่กเพิม่ในทมีดว้ยตนเอง) 

เก่ียวกบัการรบัค่าทีมสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ผูติ้ดต่อ 
สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ผูต้ดิต่อ การรบัคา่ทมีจะถูกควบคมุโดยชอ่งทาํเครือ่งหมายใชง้านการรบัค่าทมีหลกัสาํหรบัผูต้ดิต่อบนเพจโปรไฟลบ์รษิทั หากมกีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ ทมีต่างๆ 
บนผูต้ดิต่อทีเ่ชือ่มโยงกบับรษิทัหลกัจะรบัคา่สมาชกิของทมีบรษิทัหลกัดงันี้: 

 เมือ่ผูต้ดิต่อเกีย่วขอ้งกบับรษิทัหลกั:  

 สมาชกิทมีของบรษิทัแต่ละคน (รวมถงึเจา้ของบรษิทั) เป็นสมาชกิของทมีของผูต้ดิต่อ แมว้า่จะระบุโปรไฟลก์ารเขา้ใชใ้นฟิลด์การเขา้ใชข้องผูต้ดิตอ่ในเรคคอรด์ผูใ้ชใ้นทมีของบรษิทั 

 เจา้ของบรษิทัไดร้บัสทิธิโ์ปรไฟล์การเขา้ใชส้มบูรณ์สาํหรบัการเป็นสมาชกิทมีของผูต้ดิต่อตามคา่ดฟีอลต์ แมว้า่จะเลกิใชโ้ปรไฟล์การเขา้ใชส้มบูรณ์ 

 เมือ่เพิม่สมาชกิใหมใ่นทมีของบรษิทั การเป็นสมาชกิในทมีของผูใ้ชส้าํหรบัผูต้ดิต่อทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัจะไดร้บัการกาํหนดดงันี้: 
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 หากมกีารระบโุปรไฟลก์ารเขา้ใชใ้นฟิลด์การเขา้ใชข้องผูต้ดิตอ่ในเรคคอรด์ผูใ้ชใ้นทมีของบรษิทั 
สมาชกิใหมข่องทมีของบรษิทัจะเป็นสมาชกิของทมีผูต้ดิต่อสาํหรบัผูต้ดิต่อแต่ละรายทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัดว้ย นอกจากนี้ 
โปรไฟลก์ารเขา้ใชข้องผูใ้ชใ้นทมีผูต้ดิต่อสาํหรบัผูต้ดิต่อทีเ่กีย่วขอ้งจะไดร้บัการอปัเดตใหเ้หมอืนกบัโปรไฟลก์ารเขา้ใชส้าํหรบัผูใ้ชใ้นทมีของบรษิทัเชน่กนั  

 หากไม่มกีารระบุโปรไฟล์การเขา้ใชใ้นฟิลด์การเขา้ใชข้องผูต้ดิตอ่ในเรคคอรด์ผูใ้ชใ้นทมีของบรษิทั สมาชกิใหมข่องทมีของบรษิทัจะไมไ่ดร้บัการเพิม่ลงในทมีผูต้ดิต่อสาํหรบัผูต้ดิต่อใดๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัดว้ย หากผูใ้ชเ้ป็นสมาชกิของทมีผูต้ดิต่อสาํหรบัผูต้ดิต่อทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัแลว้ ระบบจะลบผูใ้ชอ้อกจากทมีผูต้ดิต่อของผูต้ดิตอ่นัน้ๆ  

 เมือ่เปลีย่นเจา้ของบรษิทั:  

 เจา้ของใหมเ่ป็นสมาชกิของทมีผูต้ดิต่อในเรคคอร์ดผูต้ดิต่อทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 

 เจา้ของบรษิทัคนกอ่นยงัคงอยู่ในทมีของผูต้ดิต่อทีไ่ดร้บัการเพิม่เจา้ของบรษิทัคนกอ่นแลว้ 

 เมือ่ลบผูใ้ชอ้อกจากทมีของบรษิทั ผูใ้ชย้งัคงเป็นสมาชกิของทมีผูต้ดิต่อทีไ่ดร้บัการเพิม่ผูใ้ชผ้า่นการรบัคา่ทมี 

เก่ียวกบัการรบัค่าทีมสาํหรบัประเภทเรคคอรด์โอกาสทางการขาย 
สาํหรบัประเภทเรคคอรด์โอกาสทางการขาย การรบัคา่ทมีจะถูกควบคมุโดยชอ่งทาํเครือ่งหมายใชง้านการรบัคา่ทมีหลกัสาํหรบัโอกาสทางการขายบนเพจโปรไฟลบ์รษิทั หากมกีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ 
ทมีต่างๆ บนโอกาสทางการขายทีเ่ชือ่มโยงกบับรษิทัหลกัจะรบัคา่สมาชกิของทมีบรษิทัหลกัดงันี้: 

 เมือ่โอกาสทางการขายเกีย่วขอ้งกบับรษิทัหลกั: 

 สมาชกิทมีของบรษิทัแต่ละคน (รวมถงึเจา้ของบรษิทั) เป็นสมาชกิของทมีของโอกาสทางการขาย 
แมว้า่จะระบุโปรไฟลก์ารเขา้ใชใ้นฟิลด์การเขา้ใชข้องโอกาสทางการขายในเรคคอรด์ผูใ้ชใ้นทมีของบรษิทั 

 เจา้ของบรษิทัไดร้บัสทิธิโ์ปรไฟล์การเขา้ใชส้มบูรณ์สาํหรบัการเป็นสมาชกิทมีของโอกาสทางการขาย แมว้า่จะเลกิใชโ้ปรไฟล์การเขา้ใชส้มบูรณ์ 

 เมือ่เพิม่สมาชกิใหมใ่นทมีของบรษิทั การเป็นสมาชกิในทมีของผูใ้ชส้าํหรบัโอกาสทางการขายทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัจะไดร้บัการกาํหนดดงันี้: 

 หากมกีารระบุโปรไฟลก์ารเขา้ใชใ้นฟิลด์การเขา้ใชข้องโอกาสทางการขายในเรคคอรด์ผูใ้ชใ้นทมีของบรษิทั 
สมาชกิใหมข่องทมีของบรษิทัจะเป็นสมาชกิของทมีโอกาสทางการขายสาํหรบัโอกาสทางการขายแต่ละรายทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัดว้ย นอกจากนี้ 
โปรไฟลก์ารเขา้ใชข้องผูใ้ชใ้นทมีโอกาสทางการขายสาํหรบัโอกาสทางการขายแต่ละรายทีเ่กีย่วขอ้งจะไดร้บัการอปัเดตใหเ้หมอืนกบัโปรไฟลก์ารเขา้ใชส้าํหรบัผูใ้ชใ้นทมีของบรษิทัเชน่กนั  

 หากไม่มกีารระบุโปรไฟล์การเขา้ใชใ้นฟิลด์การเขา้ใชข้องโอกาสทางการขายในเรคคอรด์ผูใ้ชใ้นทมีของบรษิทั 
สมาชกิใหมข่องทมีของบรษิทัจะไมไ่ดร้บัการเพิม่ลงในทมีโอกาสทางการขายสาํหรบัโอกาสทางการขายใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัดว้ย 
หากผูใ้ชเ้ป็นสมาชกิของทมีโอกาสทางการขายสาํหรบัโอกาสทางการขายทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัแลว้ ระบบจะลบผูใ้ชอ้อกจากทมีโอกาสทางการขายของโอกาสทางการขายนัน้ๆ  

 เมือ่เปลีย่นเจา้ของบรษิทั:  

 เจา้ของใหมเ่ป็นสมาชกิของทมีโอกาสทางการขายสาํหรบัเรคคอรด์โอกาสทางการขายทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 

 เจา้ของบรษิทัคนกอ่นยงัคงอยู่ในทมีของโอกาสทางการขายทีไ่ดร้บัการเพิม่เจา้ของบรษิทัคนกอ่นแลว้ 

 เมือ่ลบผูใ้ชอ้อกจากทมีของบรษิทั ผูใ้ชย้งัคงเป็นสมาชกิของทมีโอกาสทางการขายทีไ่ดร้บัการเพิม่ผูใ้ชผ้า่นการรบัคา่ทมี 

จะเกิดอะไรขึน้หากการรบัค่าทีมถกูปิดใช้งาน 
การรบัคา่ทมีอาจใหโ้อกาสในการเขา้ถงึทีม่ากเกนิไปแกส่มาชกิทมีของบรษิทัทีก่ลายเป็นสมาชกิของทมีบนเรคคอรด์ผูต้ดิต่อและโอกาสทางการขายทีเ่กีย่วขอ้ง หากเป็นเช่นนัน้ 
คณุสามารถปิดใชง้านการรบัคา่ทมีสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ผูต้ดิต่อ หรอืประเภทเรคคอรด์โอกาสทางการขาย 
หรอืทัง้สองประเภทไดโ้ดยการยกเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายทีเ่กีย่วขอ้งบนเพจโปรไฟลบ์รษิทั 

หากการรบัคา่ทมีถูกปิดใชง้านสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ผูต้ดิต่อ การเป็นสมาชกิของทมีบรษิทัและทมีผูต้ดิต่อจะมลีกัษณะดงัต่อไปนี้:  

 ฟิลด์การเขา้ใชข้องผูต้ดิตอ่ในเรคคอรด์ผูใ้ชใ้นทมีของบรษิทัจะไมป่รากฏขึน้  

 ผูใ้ชท้ีเ่พิม่เป็นสมาชกิใหมข่องทมีบรษิทัจะไมถู่กเพิม่ในทมีผูต้ดิต่อในผูต้ดิตอ่ทีเ่ชือ่มโยงกบับรษิทันัน้ 
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 หากมกีารเปิดใชก้ารรบัคา่ทมีไวก้อ่นหน้านี้สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ผูต้ดิต่อ และหากคณุปิดใชค้ณุสมบตันิี้ 
ผูใ้ชท้ีก่ลายเป็นสมาชกิของทมีผา่นคุณสมบตักิารรบัคา่ทมีจะยงัคงเป็นสมาชกิของทมีเหลา่นัน้ 

หากการรบัคา่ทมีถูกปิดใชง้านสาํหรบัประเภทเรคคอรด์โอกาสทางการขาย การเป็นสมาชกิของทมีบรษิทัและทมีโอกาสทางการขายจะมลีกัษณะดงัต่อไปนี้:  

 ฟิลด์การเขา้ใชโ้อกาสทางการขายในเรคคอรด์ผูใ้ชใ้นทมีของบรษิทัจะไมป่รากฏขึน้  

 ผูใ้ชท้ีเ่พิม่เป็นสมาชกิใหมข่องทมีบรษิทัจะไมถู่กเพิม่ในทมีโอกาสทางการขายในโอกาสทางการขายทีเ่ชือ่มโยงกบับรษิทันัน้ 

 หากมกีารเปิดใชก้ารรบัคา่ทมีไวก้อ่นหน้านี้สาํหรบัประเภทเรคคอรด์โอกาสทางการขาย และหากคุณปิดใชค้ณุสมบตันิี้ 
ผูใ้ชท้ีก่ลายเป็นสมาชกิของทมีผา่นคุณสมบตักิารรบัคา่ทมีจะยงัคงเป็นสมาชกิของทมีเหลา่นัน้  

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 การจดัการโปรไฟล์การเขา้ใช ้(ในหน้า 264) 

 กระบวนการตัง้คา่โปรไฟล์การเขา้ใช ้(ในหน้า 277) 

 วธิกีารกาํหนดสทิธิเ์ขา้ใช ้(ในหน้า 326) 
 

การทาํงานกบัเพจรายการโปรไฟลก์ารเข้าใช้ 
ในเพจรายการโปรไฟลก์ารเขา้ใช ้คณุสามารถดําเนนิการในตารางต่อไปนี้ 

ในการดาํเนินการน้ี ทาํตามขัน้ตอนเหล่าน้ี 

เพิม่โปรไฟลก์ารเขา้ใชใ้หม ่ ในแถบชือ่ของเพจรายการโปรไฟล์การเขา้ใช ้ใหค้ลกิ ใหม ่วซิารด์โปรไฟล์การเขา้ใชจ้ะเปิดขึน้ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชว้ซิารด์โปรไฟลก์ารเขา้ใช ้โปรดดูที ่กระบวนการตัง้คา่โปรไฟล์การเขา้ใช ้
(ในหน้า 277) 

เพิม่โปรไฟลก์ารเขา้ใชใ้หมโ่ดยคดัลอ

กโปรไฟล์การเขา้ใชท้ีม่อียู่  
ในเมนูระดบัเรคคอรด์ขา้งชือ่โปรไฟล์การเขา้ใช ้ใหเ้ลอืก คดัลอก วซิารด์โปรไฟลก์ารเขา้ใชจ้ะเปิดขึน้ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชว้ซิารด์โปรไฟลก์ารเขา้ใช ้โปรดดูที ่กระบวนการตัง้คา่โปรไฟล์การเขา้ใช ้
(ในหน้า 277) 

เลกิใชโ้ปรไฟลก์ารเขา้ใช ้ เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย เลกิใช ้สาํหรบัโปรไฟล์การเขา้ใช ้

เมือ่คณุเลกิใชโ้ปรไฟลก์ารเขา้ใช ้จะไมส่ามารถใชใ้นการเชือ่มโยงใหม่กบับทบาท ทมี หรอืสมดุบนัทกึ 
อย่างไรกต็ามโปรไฟลก์ารเขา้ใชท้ีเ่ลกิใชจ้ะยงัทาํหน้าทีเ่ป็นโปรไฟลก์ารเขา้ใชซ้ึง่เชือ่มโยงกบับทบาท ทมี 
หรอืสมดุบนัทกึกอ่นหน้านี้จนกวา่คุณจะระบุโปรไฟลก์ารเขา้ใชอ้ืน่ใหก้บับทบาท ทมี หรอืสมดุบนัทกึ 

เลอืกภาษาสาํหรบัการดูรายการโปรไ

ฟลก์ารเขา้ใช ้
ในแถบชือ่ของเพจรายการโปรไฟล์การเขา้ใช ้ในฟิลด์ภาษาในการแปล 
เลอืกภาษาทีค่ณุตอ้งการดูรายการโปรไฟล์การเขา้ใช ้
คณุสามารถดูรายการในภาษาใดกต็ามทีร่องรบับรษิทัของคณุใน Oracle CRM On Demand 

หมายเหตุ: หากโปรไฟล์การเขา้ใชท้ีม่อียู่ไมม่ชี ือ่โปรไฟลก์ารเขา้ใชท้ีแ่ปล 
ชือ่ของโปรไฟลก์ารเขา้ใชจ้ะยงัไมไ่ดร้บัการแปลและปรากฏในวงเลบ็ 

หากมกีารควบคุมการคน้หาตามลาํดบัอกัษร คณุจะสามารถใชก้ารคน้หาตามลาํดบัอกัษรเพือ่ฟิลเตอรร์ายการโปรไฟลก์ารเขา้ใช ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการคน้หาตามลาํดบัอกัษร โปรดดูที ่
การฟิลเตอร์รายการ 



การจดัการ Oracle CRM On Demand 

 

270  การจดัการ Oracle CRM On Demand Release 37 
สงิหาคม 2018 
 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 การจดัการโปรไฟล์การเขา้ใช ้(ในหน้า 264) 

 กระบวนการตัง้คา่โปรไฟล์การเขา้ใช ้(ในหน้า 277) 

 วธิกีารกาํหนดสทิธิเ์ขา้ใช ้(ในหน้า 326) 
 

เก่ียวกบัระดบัการเขา้ใช้สาํหรบัประเภทเรคคอรด์หลกั 
คณุอนุมตัหิรอืเรยีกคนืสทิธิก์ารเขา้ใชป้ระเภทเรคคอรด์หลกัโดยการตัง้คา่ระดบัการเขา้ใชใ้นขัน้ตอนที ่2 ของวซิารด์โปรไฟลก์ารเขา้ใช ้สาํหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชว้ซิารด์โปรไฟลก์ารเขา้ใช ้
โปรดดูที ่กระบวนการตัง้คา่โปรไฟลก์ารเขา้ใช ้(ในหน้า 277) 

ระดบัการเขา้ใชเ้ป็นระดบัทีต่ํ่าทีส่ดุของสทิธิท์ ีส่ามารถใหไ้ดส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์ สาํหรบัประเภทเรคคอรด์หลกัแต่ละประเภท คณุตอ้งระบุสทิธิก์ารเขา้ใชส้าํหรบัผูใ้ชใ้ดๆ 
ทีร่บัโปรไฟล์การเขา้ใชน้ี้ผา่นสว่นประกอบการควบคมุการเขา้ใช ้(บทบาท, ลาํดบัชัน้การรายงาน, ทมี และสมดุบนัทกึ) ตวัอย่างเชน่ 
เมือ่ผูใ้ชดู้ขอ้มลูเพิม่เตมิของโอกาสทางการขายจากรายการโอกาสทางการขาย 
สทิธิก์ารเขา้ใชท้ีอ่นุญาตใหผู้ใ้ชดู้รายละเอยีดโอกาสทางการขายและดําเนนิการจะถูกควบคมุโดยระดบัการเขา้ใชข้องประเภทเรคคอรด์หลกัโอกาสทางการขายในขัน้ตอนที ่2 ของวซิารด์โปรไฟล์การเขา้ใช ้

คาํอธบิายในสว่นนี้ของระดบัการเขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์หลกัจะเกีย่วขอ้งกบัฟงักช์นัของระดบัการเขา้ใชเ้นื่องจากทาํงานแยกจากกนั 
เรคคอรด์ทีผู่ใ้ชส้ามารถดูและการดําเนินการทีผู่ใ้ชไ้ดร้บัอนุญาตใหท้าํไดใ้นเรคคอรด์จะถูกควบคมุโดยคา่ผสมของระดบัการเขา้ใชห้นึง่ระดบัหรอืมากกวา่ซึง่ใชก้บัเรคคอรด์ผา่นโปรไฟล์การเขา้ใชห้นึง่โปรไฟลห์

รอืมากกวา่ 

ประเภทเรคคอรด์ทีค่วบคมุผา่นสทิธิพ์เิศษจะปรากฏในโปรไฟลก์ารเขา้ใชท้ัง้หมดโดยตัง้คา่ระดบัการเขา้ใชต้ามคา่ดฟีอลต ์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์หลกั การตัง้คา่ดฟีอลต์คอื อ่านอย่างเดยีว 
คณุตอ้งเปลีย่นการตัง้คา่ดฟีอลต์เพือ่ใหร้ะดบัการเขา้ใชท้ีจ่ําเป็นกบัผูใ้ชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์ตา่งๆ 

ระดบัการเขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์หลกัแต่ละประเภทสามารถตัง้คา่เป็นคา่หนึง่ต่อไปนี้: 

 อ่านอย่างเดียว ระดบัการเขา้ใชอ้่านอย่างเดยีวจะป้องกนัไมใ่หผู้ใ้ชด้ําเนนิการ เชน่ แกไ้ขหรอืลบ ในเรคคอรด์หลกั 

 อ่าน/แก้ไข ระดบัการเขา้ใชอ้่าน/แกไ้ขใหผู้ใ้ชด้แูละแกไ้ขเรคคอรด์หลกัได ้

 อ่าน/แก้ไข/ลบ ระดบัการเขา้ใชอ้่าน/แกไ้ข/ลบใหผู้ใ้ชด้ ูแกไ้ข และลบเรคคอรด์หลกัได้ 

หมายเหตุ: สทิธิใ์นการจดัทาํเรคคอรด์ประเภทเรคคอรด์หลกัไมไ่ดถู้กควบคมุโดยการตัง้คา่ในขัน้ตอนที ่2 ของวซิารด์โปรไฟลก์ารเขา้ใช ้
สทิธิใ์นการจดัทาํเรคคอรด์ประเภทเรคคอรด์หลกัถูกควบคมุโดยการตัง้คา่ในขัน้ตอนที ่2 ของวซิาร์ดการจดัการบทบาท โปรดดูขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบับทบาทที ่การจดัการบทบาท (ในหน้า 252) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 การจดัการโปรไฟล์การเขา้ใช ้(ในหน้า 264) 

 กระบวนการตัง้คา่โปรไฟล์การเขา้ใช ้(ในหน้า 277) 

 วธิกีารกาํหนดสทิธิเ์ขา้ใช ้(ในหน้า 326) 
 

เก่ียวกบัระดบัการเขา้ใช้สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
คณุอนุมตัหิรอืเรยีกคนืสทิธิก์ารเขา้ใชป้ระเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งในขัน้ตอนที ่2 ของวซิารด์โปรไฟลก์ารเขา้ใช ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชว้ซิารด์โปรไฟลก์ารเขา้ใช ้โปรดดูที ่
กระบวนการตัง้คา่โปรไฟล์การเขา้ใช ้(ในหน้า 277) 

ประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ถูกควบคมุผา่นสทิธพิเิศษจะปรากฏในโปรไฟลก์ารเขา้ใชท้ัง้หมดทีต่ัง้คา่ระดบัการเขา้ใชเ้ป็น ไมม่สีทิธิเ์ขา้ใช ้ตามคา่ดฟีอลต์ 
คณุตอ้งเปลีย่นการตัง้คา่ดฟีอลต์เพือ่ใหผู้ใ้ชม้รีะดบัของการเขา้ใชท้ีพ่วกเขาตอ้งใชก้บัประเภทเรคคอรด์ต่างๆ 



การจดัการผู้ใช้และการควบคมุการเข้าใช้ 
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ตวัอย่างเชน่ ประเภทเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 04 เป็นประเภทเรคคอรด์เกีย่วขอ้งในประเภทเรคคอรด์โอกาสทางการขายหลกั ในโปรไฟล์การเขา้ใช ้ทัง้หมด 
ประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 04 ตัง้คา่ระดบัการเขา้ใชเ้ป็น ไมม่สีทิธิเ์ขา้ใช ้ตามคา่ดฟีอลต์ ดว้ยเหตุนี้ ผูใ้ชท้ีอ่ยู่ในทมีโอกาสทางการขายทีม่โีปรไฟลก์ารเขา้ใช ้ทัง้หมด 
จงึไมส่ามารถเหน็ประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งตามประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัออบเจกตท์ีก่ําหนดเอง 04 หากคุณตอ้งการใหผู้ใ้ชเ้หน็เรคคอร์ดออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 04 
ในเรคคอรด์โอกาสทางการขาย คณุตอ้งเปลีย่นระดบัการเขา้ใชด้ฟีอลต ์

หวัขอ้นี้อธบิายในเรือ่งต่อไปนี้: 

 ความสมัพนัธ์ของเรคคอรด์ 

 ตวัเลอืกระดบัการเขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ความสมัพนัธ์ของเรคคอรด์ 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเภทเรคคอรด์หลกัและประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง (เรคคอรด์ย่อย) กาํหนดตวัเลอืกระดบัการเขา้ใชท้ีม่ไีวส้าํหรบัการระบุใหก้บัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ประเภทความสมัพนัธ์และตวัเลอืกระดบัการเขา้ใชท้ีม่ใีหใ้ชง้านมดีงัต่อไปนี้: 

 ความสมัพนัธแ์บบหน่ึงค่าต่อหลายค่า ในความสมัพนัธ์แบบหนึง่คา่ต่อหลายคา่ เรคคอรด์หลกัสามารถมเีรคคอรด์ย่อยของประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งไดห้ลายเรคคอรด์ ตวัอย่างเชน่ 
มปีระเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัย์ในเพจขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัในวซิารด์โปรไฟล์การเขา้ใช ้
ประเภทเรคคอรด์หลกัของบรษิทัจะมคีวามสมัพนัธแ์บบหนึง่คา่ต่อหลายคา่กบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัย์ 
ระดบัการเขา้ใชต้่อไปนี้จะสามารถใชไ้ดก้บัความสมัพนัธ์แบบหนึง่คา่ต่อหลายคา่: 

 ดู 

 อ่านอย่างเดยีว 

 ไมม่สีทิธิเ์ขา้ใช ้

 ความสมัพนัธแ์บบหน่ึงค่าต่อเรคคอรด์หลกัหลายค่า ในความสมัพนัธ์แบบหนึง่คา่ต่อเรคคอรด์หลกัหลายคา่ ประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งจะอา้งองิตามประเภทเรคคอรด์หลกั 
และสทิธิก์ารเขา้ใชข้องประเภทเรคคอรด์หลกัจะสามารถเป็นตวักาํหนดสทิธิก์ารเขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง 
เรคคอรด์หลกัในความสมัพนัธ์แบบหนึง่ค่าต่อเรคคอรด์หลกัหลายคา่สามารถมเีรคคอรด์ย่อยของประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งไดห้ลายเรคคอรด์ ตวัอย่างเชน่ 
ประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งของโอกาสทางการขายในเพจขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัจะอา้งองิตามประเภทเรคคอรด์หลกัของโอกาสทางการขาย 
ประเภทเรคคอรด์หลกัของบรษิทัจะมคีวามสมัพนัธ์แบบหนึง่คา่ต่อเรคคอรด์หลกัหลายค่ากบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งของโอกาสทางการขาย 
ระดบัการเขา้ใชต้่อไปนี้จะสามารถใชไ้ดก้บัความสมัพนัธ์แบบหนึง่คา่ต่อเรคคอรด์หลกัหลายค่า: 

 ดู 

 อ่านอย่างเดยีว 

 ไมม่สีทิธิเ์ขา้ใช ้

 คา่หลกัทีร่บัคา่ 

 ความสมัพนัธ์แบบหน่ึงค่าต่อเรคคอรด์ย่อย ในความสมัพนัธ์แบบหนึ่งคา่ต่อเรคคอรด์ย่อย เรคคอรด์ย่อยจะอา้งองิตามประเภทเรคคอรด์ทีไ่ม่มปีระเภทเรคคอรด์หลกัทีส่มัพนัธ์กนั เอกสารแนบ 
หมายเหตุ และทมีเป็นตวัอย่างของประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ม่มปีระเภทเรคคอรด์หลกัทีส่มัพนัธ์กนั 

หมายเหตุ: ขอ้ยกเวน้สาํหรบักฎนี้เป็นความสมัพนัธ์ระหวา่งเรคคอรด์ย่อยผูต้ดิตอ่ในโอกาสทางการขาย แมว้า่ประเภทเรคคอรด์ผูต้ดิต่อจะมปีระเภทเรคคอรด์หลกัทีต่รงกนั 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งโอกาสทางการขายกบัผูต้ดิต่อเป็นความสมัพนัธ์แบบหนึง่คา่ต่อเรคคอรด์ย่อย ผูใ้ชส้ามารถเพิม่ผูต้ดิต่อทีม่อียู่ในโอกาสทางการขาย 
หรอืลบผูต้ดิต่อออกจากโอกาสทางการขาย ผูใ้ชไ้มส่ามารถสรา้งผูต้ดิต่อใหมจ่ากโอกาสทางการขายได ้

ระดบัการเขา้ใชส้าํหรบัความสมัพนัธ์แบบหนึง่คา่ต่อเรคคอรด์ย่อยมดีงัต่อไปนี้: 

 อ่าน/จดัทาํ 

 อ่าน/จดัทาํ/แกไ้ข 

 อ่าน/แกไ้ข 

 อ่าน/แกไ้ข/ลบ 
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 อ่านอย่างเดยีว 

 ไมม่สีทิธิเ์ขา้ใช ้

 เตม็ 

 ความสมัพนัธแ์บบหน่ึงค่าต่ออ่านอย่างเดียว ความสมัพนัธ์แบบหนึง่คา่ต่ออ่านอย่างเดยีวจะคลา้ยคลงึกบัความสมัพนัธ์แบบหนึง่คา่ต่อเรคคอรด์ย่อย อย่างไรกต็าม 
ตามทีช่ ือ่ของความสมัพนัธ์ไดร้ะบุไว ้ผูใ้ชไ้มส่ามารถแกไ้ขหรอืจดัทาํเรคคอรด์ย่อยในความสมัพนัธ์แบบหนึง่คา่ต่ออ่านอย่างเดยีว 
แนวทางการตรวจสอบคอืตวัอย่างหนึง่ของประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ม่มปีระเภทเรคคอรด์หลกัทีส่มัพนัธ์กนั Oracle CRM On Demand 
จะจดัทาํประเภทเรคคอรด์แนวทางการตรวจสอบ ระดบัการเขา้ใชต้่อไปนี้จะสามารถใชไ้ดก้บัความสมัพนัธ์แบบหนึง่คา่ต่ออ่านอย่างเดยีว: 

 อ่านอย่างเดยีว 

 ไมม่สีทิธิเ์ขา้ใช ้

 ความสมัพนัธแ์บบหลายค่าต่อหลายค่า ในความสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่ ประเภทเรคคอรด์หลกัและประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้สองต่างอา้งองิตามประเภทเรคคอรด์หลกั 
และเรคคอรด์ของแต่ละประเภทเรคคอรด์สามารถเป็นไดท้ัง้เรคคอรด์หลกัหรอืเรคคอรด์ย่อยของอกีเรคคอรด์หนึ่ง โดยขึน้อยู่กบัวธิทีีค่ณุดูความสมัพนัธ์ ตวัอย่างเชน่ 
ประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัในเพจขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัออบเจกต์ทีก่ําหนดเอง 01 ในวซิารด์โปรไฟลก์ารเขา้ใช ้จะอา้งองิตามประเภทเรคคอรด์หลกัของบรษิทั 
ประเภทเรคคอรด์หลกัของออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01 จะมคีวามสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่กบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทั 

หมายเหตุ: ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเภทเรคคอรด์สองประเภทอาจแตกต่างกนั ทัง้นี้ข ึน้อยู่วา่ประเภทเรคคอรด์ใดเป็นเรคคอรด์หลกั 
และประเภทเรคคอรด์ใดเป็นประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง ตวัอย่างเชน่ แมว้่าประเภทเรคคอรด์หลกัของออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01 
มคีวามสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่กบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทั 
แต่ประเภทเรคคอรด์หลกัของบรษิทักจ็ะมคีวามสมัพนัธ์แบบหลายคา่ตอ่คา่หลกัหลายคา่กบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01 

ระดบัการเขา้ใชส้าํหรบัความสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่มดีงัต่อไปนี้: 

 อ่าน/จดัทาํ 

 อ่านอย่างเดยีว 

 ดู 

 ไมม่สีทิธิเ์ขา้ใช ้

 ความสมัพนัธแ์บบหลายค่าต่อเรคคอรด์หลกัหลายค่า 
ความสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อเรคคอรด์หลกัหลายคา่เป็นความสมัพนัธ์ทีป่ระเภทเรคคอรด์หลกัและประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งต่างอา้งองิตามประเภทเรคคอรด์หลกัเชน่กนั 
และเรคคอรด์ของแต่ละประเภทเรคคอรด์สามารถเป็นเรคคอรด์หลกัหรอืเรคคอรด์ย่อยของอกีเรคคอรด์หนึง่ อย่างไรกต็าม 
ระดบัการเขา้ใชเ้พิม่เตมิบางระดบัสามารถใชไ้ดใ้นกรณีทีส่ทิธิก์ารเขา้ใชข้องประเภทเรคคอรด์หลกัสามารถเป็นตวักาํหนดสทิธิก์ารเขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งได ้ตวัอย่างเชน่ 
ประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งของออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01 ในเพจขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัในวซิารด์โปรไฟลก์ารเขา้ใชจ้ะอา้งองิตามประเภทเรคคอรด์หลกัของออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01 
ประเภทเรคคอรด์หลกัของบรษิทัจะมคีวามสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อเรคคอรด์หลกัหลายคา่กบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งของออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01 
ระดบัการเขา้ใชต้่อไปนี้จะสามารถใชไ้ดก้บัความสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อเรคคอรด์หลกัหลายคา่: 

 อ่าน/จดัทาํ 

 อ่านอย่างเดยีว 

 ดู 

 ไมม่สีทิธิเ์ขา้ใช ้

 คา่หลกัทีร่บัคา่ 

 เพิม่/รบัคา่หลกั 

 เพิม่/ลบ/รบัคา่หลกั 

หมายเหตุ: ระบบจะไมส่นบัสนุนระดบัการเขา้ใช ้อ่าน/จดัทาํสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ต่อไปนี้: การตอบกลบัขอ้ความในรายละเอยีดผลติภณัฑท์ีม่กีารตดิต่อ 
ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความในรายละเอยีดผลติภณัฑท์ีม่กีารตดิต่อ และรายการแผนรบัสง่ขอ้ความในรายละเอยีดผลติภณัฑท์ีม่กีารตดิต่อ 
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ตวัเลือกระดบัการเข้าใช้สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ท่ีเก่ียวข้อง 
ตวัเลอืกชดุระดบัการเขา้ใชท้ัง้หมดสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง มดีงัต่อไปนี้: 

 ไมมี่สิทธ์ิเข้าใช้ ตวัเลอืกไมม่สีทิธิเ์ขา้ใชจ้ะใชไ้ดก้บัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดเทา่นัน้ วธินีี้เป็นการป้องกนัผูใ้ชจ้ากการดูเรคคอรด์ในรายการทีเ่กีย่วขอ้ง 

 อ่านอย่างเดียว ระดบัการเขา้ใชอ้่านอย่างเดยีวจะป้องกนัผูใ้ชจ้ากการแกไ้ขเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งแบบอนิไลน์ในเรคคอรด์หลกั 

 อ่าน/จดัทาํ ระดบัการเขา้ใชอ้่าน/จดัทาํจะใชไ้ดก้บัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่เป็นเรคคอรด์แบบหนึง่คา่ต่อเรคคอรด์ย่อย หรอืเป็นสว่นหนึ่งของความสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายค่า 
สาํหรบัเรคคอรด์แบบหนึ่งคา่ต่อเรคคอรด์ย่อย ระดบัการเขา้ใชอ้่าน/จดัทาํจะชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถจดัทาํเรคคอรด์ใหมห่รอืเจาะลกึขอ้มลูเรคคอรท์ีม่อียู่เพือ่ดรูายละเอยีด 
แต่ไมอ่นุญาตใหผู้ใ้ชแ้กไ้ขหรอืลบเรคคอรด์ สาํหรบัความสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่ 
ระดบัการเขา้ใชอ้่าน/จดัทาํจะชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถเชือ่มโยงเรคคอรด์ทีม่อียู่เป็นเรคคอรด์ย่อยในเรคคอรด์หลกั แต่จะไมอ่นุญาตใหผู้ใ้ชล้บการเชือ่มโยงทีม่อียู่ 

 อ่าน/จดัทาํ/แก้ไข ระดบัการเขา้ใชอ้่าน/จดัทาํ/แกไ้ขจะใชไ้ดก้บัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่เป็นเรคคอรด์แบบหนึง่คา่ต่อเรคคอรด์ย่อย 
วธินีี้จะช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถจดัทาํเรคคอรด์ใหมห่รอืเจาะลกึขอ้มลูเรคคอรด์ทีม่อียู่เพือ่ดูรายละเอยีดและแกไ้ขเรคคอรด์ได ้หากตอ้งการ 
ระดบัการเขา้ใชอ้่าน/จดัทาํ/แกไ้ขไมอ่นุญาตใหผู้ใ้ชล้บเรคคอรด์ย่อย 

 อ่าน/แก้ไข ระดบัการเขา้ใชอ้่าน/แกไ้ขจะใชไ้ดก้บัความสมัพนัธ์ทัง้หมด ยกเวน้เรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่เป็นแบบอ่านอย่างเดยีวในความสมัพนัธ์แบบหนึง่คา่ต่ออ่านอย่างเดยีว 
ระดบัการเขา้ใชอ้่าน/แกไ้ขจะชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถดูและแกไ้ขเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งได ้

 อ่าน/แก้ไข/ลบ ระดบัการเขา้ใชอ้่าน/แกไ้ข/ลบจะใชไ้ดก้บัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่เป็นเรคคอรด์ย่อยในความสมัพนัธ์แบบหนึง่คา่ต่อเรคคอรด์ย่อย 
ระดบัการเขา้ใชอ้่าน/แกไ้ข/ลบจะชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถเจาะลกึขอ้มลูเกีย่วกบัเรคคอรด์ทีม่อียู่เพือ่ดูรายละเอยีดเรคคอรด์ เพือ่แกไ้ขเรคคอรด์ หรอืเพือ่ลบเรคคอรด์ 
ระดบัการเขา้ใชอ้่าน/แกไ้ข/ลบจะไมอ่นุญาตใหผู้ใ้ชจ้ดัทาํเรคคอรด์ย่อยใหม ่

 ทัง้หมด ระดบัการเขา้ใชท้ัง้หมดจะใชไ้ดก้บัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ไมม่ปีระเภทเรคคอรด์หลกัทีต่รงกนั สาํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้ ระดบัการเขา้ใชท้ัง้หมดจะชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถจดัทาํ ด ู
แกไ้ข และลบเรคคอรด์ได ้

 ด ูระดบัการเขา้ใช ้ด ูจะใชไ้ดก้บัประเภทเรคคอร์ดทีเ่กีย่วขอ้งในความสมัพนัธ์แบบหนึง่คา่ต่อหลายคา่และแบบหลายคา่ต่อหลายคา่เทา่นัน้ ดว้ยระดบัการเขา้ใช ้ด ู
ลกัษณะของเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งจะเป็นดงันี้: 

 เรคคอรด์ย่อยทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรคคอรด์หลกัจะแสดงในรายการของเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งโดยไมค่าํนงึวา่ผูใ้ชจ้ะไดร้บัอนุญาตใหด้เูรคคอรด์ย่อยดว้ยตนเองหรอืไม่ 

 เรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งแต่ละเรคคอรด์จะรบัระดบัการเขา้ใชจ้ากประเภทเรคคอรด์หลกัเองแทนการรบัระดบัการเขา้ใชป้ระเภทเรคคอรด์หลกัในความสมัพนัธ์ 

ตวัอย่างเชน่ หากระบบตัง้คา่ระดบัการเขา้ใชเ้ป็น ดู สาํหรบัประเภทเรคคอรด์โอกาสทางการขายทีเ่กีย่วขอ้งในประเภทเรคคอรด์หลกัของบรษิทั 
ลกัษณะของเรคคอรด์โอกาสทางการขายทีเ่กีย่วขอ้งจะเป็นดงันี้: 

 โอกาสทางการขายทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรคคอร์ดบรษิทัหลกัจะแสดงในรายการของเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งโดยไมค่าํนงึวา่ผูใ้ชจ้ะไดร้บัอนุญาตใหดู้เรคคอรด์โอกาสทางการขายหรอืไม่ 

 เรคคอรด์โอกาสทางการขายแต่ละเรคคอรด์จะรบัระดบัการเขา้ใชจ้ากประเภทเรคคอรด์โอกาสทางการขายหลกั ไมไ่ดร้บัจากประเภทเรคคอรด์หลกัของบรษิทัเอง 
เมือ่ผูใ้ชพ้ยายามจะดูขอ้มลูเพิม่ในเรคคอรด์โอกาสทางการขายทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ดูรายละเอยีดของเรคคอรด์เพิม่เตมิ การดําเนนิการจะเสรจ็เรยีบรอ้ยหากเรคคอรด์โอกาสทางการขายยงัคงอยู่ 
และเฉพาะเมือ่ผูใ้ชไ้ดร้บัอนุญาตใหดู้รายละเอยีดของเรคคอรด์โอกาสทางการขายนัน้ หากผูใ้ชไ้มไ่ด้รบัอนุญาตใหดู้รายละเอยีดของเรคคอรด์โอกาสทางการขายดงักลา่ว 
ผูใ้ชจ้ะเหน็ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด 

 ค่าหลกัท่ีรบัค่า ระดบัการเขา้ใช ้คา่หลกัทีร่บัคา่ จะใชไ้ดก้บัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งแบบหนึง่คา่ต่อหลายคา่และแบบหลายคา่ต่อหลายคา่บางประเภทเทา่นัน้ ดว้ยระดบัการเขา้ใช ้
คา่หลกัทีร่บัคา่ ลกัษณะของเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งจะเป็นดงันี้: 

 เฉพาะเรคคอรด์ย่อยทีเ่กีย่วขอ้งทีผู่ใ้ชไ้ดร้บัอนุญาตใหด้ ูจะแสดงในรายการของเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 เรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งแต่ละเรคคอรด์จะรบัระดบัการเขา้ใชจ้ากประเภทเรคคอรด์หลกัเองแทนการรบัระดบัการเขา้ใชป้ระเภทเรคคอรด์หลกัในความสมัพนัธ์ 

ตวัอย่างเชน่ หากระบบตัง้คา่ระดบัการเขา้ใชเ้ป็น คา่หลกัทีร่บัคา่ สาํหรบัประเภทเรคคอรด์โอกาสทางการขายทีเ่กีย่วขอ้งในประเภทเรคคอรด์หลกัของบรษิทั 
ลกัษณะของเรคคอรด์โอกาสทางการขายทีเ่กีย่วขอ้งจะเป็นดงันี้: 

 เฉพาะเรคคอรด์โอกาสทางการขายทีเ่กีย่วขอ้งเหล่านัน้ทีผู่ใ้ชไ้ดร้บัอนุญาตใหดู้ จะแสดงในรายการของเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 เรคคอรด์โอกาสทางการขายแต่ละเรคคอรด์จะรบัระดบัการเขา้ใชจ้ากประเภทเรคคอรด์โอกาสทางการขายหลกั ไมไ่ดร้บัจากประเภทเรคคอรด์หลกัของบรษิทัเอง 
เมือ่ผูใ้ชพ้ยายามจะดูขอ้มลูเพิม่ในเรคคอรด์โอกาสทางการขายทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ดูรายละเอยีดของเรคคอรด์เพิม่เตมิ 
การดําเนนิการจะเสรจ็เรยีบรอ้ยเสมอหากเรคคอร์ดโอกาสทางการขายยงัคงอยู่เนื่องจากผูใ้ชไ้ดร้บัอนุญาตใหด้รูายละเอยีดของเรคคอรด์โอกาสทางการขายทัง้หมดในรายการของเรคคอรด์ทีเ่กีย่

วขอ้ง 



การจดัการ Oracle CRM On Demand 

 

274  การจดัการ Oracle CRM On Demand Release 37 
สงิหาคม 2018 
 

สาํหรบัความสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่ การเลอืกระดบัการเขา้ใชค้า่หลกัทีร่บัคา่ หมายความวา่ ผูใ้ชไ้มส่ามารถเพิม่หรอืลบความสมัพนัธ์ระหว่างเรคคอรด์ทีม่อียู่สองเรคคอรด์ 
อย่างไรกต็าม ระดบัการเขา้ใชค้า่หลกัทีร่บัค่ายงัใชไ้ดใ้นการรวมกบัสทิธิก์ารเขา้ใชเ้พิม่หรอืในการรวมกบัสทิธิก์ารเขา้ใชเ้พิม่และลบ 

หมายเหตุ: หากพบระดบัการเขา้ใชค้า่หลกัทีร่บัคา่ (หรอืการรวมแบบใดกต็าม) ในโปรไฟลท์ีใ่ชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง การตัง้คา่คา่หลกัทีร่บัคา่จะถูกนํามาใชก้อ่น เชน่ 
หากพบระดบัการเขา้ใชท้ัง้คา่หลกัทีร่บัคา่และมุมมอง ระดบัการเขา้ใชค้า่หลกัทีร่บัค่าจะใชแ้ทนระดบัการเขา้ใชม้มุมอง หากพบระดบัการเขา้ใช ้
คา่หลกัทีร่บัคา่อ่านอย่างเดยีวและมมุมองทัง้หมด ระดบัการเขา้ใชค้า่หลกัทีร่บัคา่จะใชแ้ทนระดบัการเขา้ใชม้มุมองและอ่านอย่างเดยีว 

 เพ่ิม/รบัค่าหลกั ระดบัการเขา้ใช ้เพิม่/รบัคา่หลกั จะใชไ้ดก้บัเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ใชค้วามสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่รว่มกบัเรคคอรด์หลกั อลีเิมนต์คา่หลกัทีร่บัคา่ของระดบัการเขา้ใช ้
เพิม่/รบัคา่หลกั จะทาํงานแบบเดยีวกนักบัระดบัการเขา้ใชค้า่หลกัทีร่บัคา่ อย่างไรกต็าม ระดบัการเขา้ใช ้เพิม่/รบัคา่หลกั 
ยงัชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถเชือ่มโยงเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งทีม่อียู่เขา้กบัเรคคอรด์หลกัดว้ย หากเพิม่เรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งเสรจ็สมบูรณ์ เรคคอรด์นัน้จะรบัระดบัการเขา้ใชข้องเรคคอรด์หลกั 
ระดบัการเขา้ใชเ้พิม่/รบัคา่หลกั ไมอ่นุญาตใหผู้ใ้ชล้บเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งทีม่อียู่ 

 เพ่ิม/ลบ/รบัค่าหลกั ระดบัการเขา้ใช ้เพิม่/ลบ/รบัคา่หลกั จะใชไ้ดก้บัเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ใชค้วามสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่ร่วมกบัเรคคอรด์หลกั 
อลีเิมนต์คา่หลกัทีร่บัคา่ของระดบัการเขา้ใชเ้พิม่/ลบ/รบัคา่หลกั จะทาํงานแบบเดยีวกนักบัระดบัการเขา้ใช ้คา่หลกัทีร่บัคา่ อย่างไรกต็าม ระดบัการเขา้ใชเ้พิม่/ลบ/รบัคา่หลกั 
ยงัชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถเชือ่มโยงเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งทีม่อียู่เขา้กบัเรคคอรด์หลกัดว้ย หรอืลบ (ยกเลกิการเชือ่มโยง) การเชือ่มโยงระหวา่งเรคคอรด์ 
เมือ่ผูใ้ชล้บหรอืยกเลกิการเชือ่มโยงเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง เรคคอรด์นัน้จะไมถู่กลบและยงัคงอยู่ในฐานขอ้มลู หากเพิม่เรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งเสรจ็สมบูรณ์ 
เรคคอรด์นัน้จะรบัระดบัการเขา้ใชข้องเรคคอรด์หลกั 

ตามกฎทัว่ไป สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งทีแ่สดงในตารางต่อไปนี้ ระบบจะสนบัสนุนระดบัการเขา้ใชค้า่หลกัทีร่บัคา่ในทกุกรณทีีส่ามารถใชง้านประเภทเรคคอรด์เป็นประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง 
อย่างไรกต็าม มขีอ้ยกเวน้ดงัต่อไปนี้: 

 สาํหรบัประเภทเรคคอรด์หลกัครวัเรอืน ประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัลดีจะไมส่นบัสนุนระดบัการเขา้ใชแ้บบรบัคา่หลกั 

 สาํหรบัประเภทเรคคอรด์หลกั คูค่า้ ประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโอกาสทางการขายไมส่นบัสนุนระดบัการเขา้ใชค้า่หลกัทีร่บัคา่ 

หากตัง้ค่าระดบัการเขา้ใชใ้นขณะนี้เป็นดูสาํหรบัความสมัพนัธ์ทีร่ะบุไวใ้นตารางต่อไปนี้ ขอแนะนําใหค้ณุเปลีย่นระดบัการเขา้ใชจ้ากการดูเป็นคา่หลกัทีร่บัคา่ 

หมายเหตุ: 
ระดบัการเขา้ใชท้ีคุ่ณตัง้ค่าไวส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมทีเ่สรจ็สมบูรณ์จะมผีลกบัเรคคอรด์ทีแ่สดงในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมทีเ่สรจ็สมบูรณ์ในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์หลกั 
ในขณะทีร่ะดบัการเขา้ใชท้ีคุ่ณตัง้ค่าไวส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมหรอืกจิกรรมทีเ่ปิดอยู่จะมผีลกบัเรคคอรด์ทีแ่สดงในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรม งานทีเ่ปิด การนดัหมายทีเ่ปิด 
และกจิกรรมทีเ่ปิดอยู่ในเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์หลกั 

ประเภทเรคคอรด์ท่ีเก่ียวข้อง 

คาํขอการยอมรบั 

กจิกรรม 

การตดิต่อผูเ้ขา้รว่ม 

แผนธุรกจิ 

การตอบกลบัขอ้ความในรายละเอยีดผลติภณัฑท์ีม่กีารตดิต่อ 

ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความในรายละเอยีดผลติภณัฑท์ีม่กีารตดิตอ่ 

รายการแผนรบัสง่ขอ้ความในรายละเอยีดผลติภณัฑท์ีม่กีารตดิต่อ 

การตดิต่อ 

คาํขอการรบัรอง 

กจิกรรมทีเ่สรจ็สมบูรณ์ 

การลงทะเบยีนคอรส์ 

ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01 และสงูกวา่ 
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ประเภทเรคคอรด์ท่ีเก่ียวข้อง 

การลงทะเบยีนการทดสอบ 

บญัชกีารเงนิ: ผูถ้อืบญัช ี

บญัชกีารเงนิ: สาขา 

บญัชกีารเงนิ: สถาบนัทีถ่อืครองภายนอก 

บญัชกีารเงนิ 

ลดี 

การตอบกลบัขอ้ความ 

ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ 

รายการแผนรบัสง่ขอ้ความ 

วตัถุประสงค์ 

กจิกรรมทีเ่ปิด 

โอกาสทางการขาย 

บรษิทัของแผน 

ผูต้ดิต่อของแผน 

โอกาสทางการขายของแผน 

คาํขอบรกิาร 

โอกาสทางการขายย่อย 

สนิคา้ทีท่าํรายการ 

ตารางต่อไปนี้แสดงความสมัพนัธ์ทีม่รีะดบัการเขา้ใชค้า่หลกัทีร่บัค่า เพิม่/รบัคา่หลกั และเพิม่/ลบ/รบัคา่หลกัใหใ้ชไ้ด ้ความสมัพนัธ์ในตารางนี้เป็นแบบหลายคา่ต่อหลายคา่ 

หมายเหตุ: หากในขณะนี้คุณใชร้ะดบัการเขา้ใชอ้่าน/จดัทาํสาํหรบัความสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่ใดๆ ทีส่นบัสนุนระดบัการเขา้ใชค้า่หลกัทีร่บัคา่และการรวมระดบัการเขา้ใช ้
ขอแนะนําใหคุ้ณเปลีย่นระดบัการเขา้ใชอ้่าน/จดัทาํเป็นการรวมคา่หลกัทีร่บัคา่แบบใดแบบหนึง่ในประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ประเภทเรคคอรด์หลกั ประเภทเรคคอรด์ท่ีเก่ียวข้อง 

บรษิทั ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01 ถงึ 03 

กจิกรรม  ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01 ถงึ 03 

แคมเปญ ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01 ถงึ 03 

แคมเปญ โอกาสทางการขาย 

ผูต้ดิต่อ การตดิต่อ 

ผูต้ดิต่อ กจิกรรมทีเ่สรจ็สมบูรณ์ 

ผูต้ดิต่อ ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01 ถงึ 03 
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ประเภทเรคคอรด์หลกั ประเภทเรคคอรด์ท่ีเก่ียวข้อง 

ผูต้ดิต่อ กจิกรรมทีเ่ปิด 

ผูต้ดิต่อ โอกาสทางการขาย 

ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01 ถงึ 03 กจิกรรมทีเ่สรจ็สมบูรณ์ 

ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01 ถงึ 03 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01 ถงึ 03 

ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01 ถงึ 03 กจิกรรมทีเ่ปิด 

ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01 ถงึ 03 ลดี 

ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01 ถงึ 03 โอกาสทางการขาย 

ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01 ถงึ 03 คาํขอบรกิาร 

ตวัแทนจําหน่าย ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01 ถงึ 03 

ตวัแทนจําหน่าย คาํขอบรกิาร 

เงนิทุน ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01 ถงึ 03 

ครวัเรอืน ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01 ถงึ 03 

ลดี ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01 ถงึ 03 

กจิกรรม ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01 ถงึ 03 

โอกาสทางการขาย ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01 ถงึ 03 

คูค่า้ ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01 ถงึ 03 

พอรต์โฟลโิอ ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01 ถงึ 03 

คาํขอบรกิาร ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01 ถงึ 03 

ทางแกป้ญัหา ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01 ถงึ 03 

ทางแกป้ญัหา คาํขอบรกิาร 

ยานพาหนะ ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01 ถงึ 03 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 การจดัการโปรไฟล์การเขา้ใช ้(ในหน้า 264) 

 กระบวนการตัง้คา่โปรไฟล์การเขา้ใช ้(ในหน้า 277) 

 วธิกีารกาํหนดสทิธิเ์ขา้ใช ้(ในหน้า 326) 
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กระบวนการตัง้ค่าโปรไฟลก์ารเข้าใช้ 
หวัขอ้นี้จะอธบิายถงึการตัง้คา่โปรไฟล์การเขา้ใช ้

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand จะสรา้งเรคคอรด์การตรวจสอบของการเปลีย่นแปลงโปรไฟลก์ารเขา้ใชท้ัง้หมด 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิเ์ขา้ใชแ้นวทางการตรวจสอบหลกัและการตรวจสอบการตัง้คา่การดูแลระบบ คณุจะสามารถดูแนวทางการตรวจสอบการเปลีย่นแปลงของโปรไฟล์การเขา้ใชไ้ด ้
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการดแูนวทางการตรวจสอบ โปรดดูที ่การตรวจดูแนวทางการตรวจสอบสาํหรบัการเปลีย่นแปลงการตัง้คา่การดูแลระบบ (ในหน้า 68) 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดู จดัทาํ หรอืแกไ้ขโปรไฟลก์ารเขา้ใชท้ีบ่รษิทัของคณุ บทบาทของคุณตอ้งมสีทิธิจ์ดัการบทบาทและการเขา้ใช ้

ในการตัง้คา่โปรไฟล์การเขา้ใช ้ใหด้ําเนนิการดงัต่อไปนี้: 

1 การเพิม่โปรไฟลก์ารเขา้ใช ้(ในหน้า 277) 

2 การระบุระดบัการเขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์หลกั (ในหน้า 278) 

3 การระบุระดบัการเขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง (ในหน้า 279) 

สําหรบัลงิค์ทีเ่ชือ่มโยงไปยงัหวัขอ้ทีใ่หข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโปรไฟลก์ารเขา้ใช ้โปรดดูที ่หวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งสาํหรบัโปรไฟล์การเขา้ใช ้(ในหน้า 279) 
 

การเพ่ิมโปรไฟลก์ารเข้าใช้ 
คณุสามารถเพิม่โปรไฟลก์ารเขา้ใชโ้ดยดําเนนิการดงัต่อไปนี้: 

 จดัทาํโปรไฟลใ์หม ่

 คดัลอกโปรไฟลท์ีม่อียู่และแกไ้ขระดบัการเขา้ใช ้

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารเพิม่โปรไฟลก์ารเขา้ใช ้

ในการเพิม่โปรไฟลก์ารเข้าใช้ 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้ใหค้ลกิลงิค์ การจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้

3 ในสว่นการจดัการโปรไฟลก์ารเขา้ใช ้ใหค้ลกิลงิค์ โปรไฟลก์ารเขา้ใช ้

4 ในรายการโปรไฟลก์ารเขา้ใช ้ทาํรายการหนึง่จากรายการต่อไปนี้: 

 ในการจดัทาํโปรไฟลใ์หมต่ามโปรไฟล์ทีม่อียู่แลว้ ใหค้ลกิ คดัลอก ในโปรไฟลท์ีค่ณุตอ้งการคดัลอก 

 ในการจดัทาํโปรไฟลใ์หม่ทีไ่มต่รงกบัโปรไฟลท์ีม่อียู่ ใหค้ลกิ ใหม่ ในแถบชือ่ 

วซิารด์โปรไฟลก์ารเขา้ใชจ้ะแนะนําคุณตลอดกระบวนการ 

5 ในขัน้ตอนที ่1 ของวซิารด์โปรไฟลก์ารเขา้ใช ้ใหก้าํหนดชือ่และคาํอธบิาย และตัง้คา่ฟิลด์ทีเ่หลอืตามตอ้งการ สาํหรบัฟิลด์ทีเ่หลอืจะอธบิายไวใ้นตาราง 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล ชอ่งทาํเครือ่งหมาย ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล ใชไ้ดเ้ฉพาะในสถานการณ์ต่อไปนี้เทา่นัน้: 

 เมือ่เปลีย่นชือ่โปรไฟลก์ารเขา้ใชท้ีม่อียู่ 

 ชือ่โปรไฟลก์ารเขา้ใชไ้ดแ้ปลเป็นภาษาอื่นๆ เพิม่เตมิมากกวา่หนึง่ภาษาแลว้ 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ในสถานการณ์เชน่นี้ คณุสามารถใชช้อ่งทาํเครือ่งหมาย ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล 
เพือ่ระบุวา่ชือ่โปรไฟล์การเขา้ใชท้ีแ่ปลแลว้จะถูกแทนทีโ่ดยชือ่ใหมห่รอืยงัคงเดมิไมเ่ปลีย่นแปลง ทัง้นี้ 
ขึน้อยู่กบัการตัง้คา่ชอ่งทาํเครือ่งหมาย ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล ชือ่โปรไฟลก์ารเขา้ใชจ้ะปรากฏดงันี้: 

 หากคุณเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล ชือ่ใหมจ่ะปรากฏขึน้เป็นภาษาทีป้่อนลงไป 
โดยไมค่าํนงึถงึภาษาทีใ่ชดู้รายการโปรไฟล์การเขา้ใช ้เมือ่ดูรายการโปรไฟล์การเขา้ใชใ้นภาษาทีป้่อนชือ่ใหมล่งไป 
ชือ่จะปรากฏขึน้เป็นตวัอกัษรดฟีอลต์ อย่างไรกต็าม เมือ่ดูรายการโปรไฟลก์ารเขา้ใชใ้นภาษาอืน่ 
ชือ่จะปรากฏขึน้เป็นตวัอกัษรสน้ํีาเงนิภายในวงเลบ็ 

 หากคุณไมเ่ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล 
ชือ่ใหมจ่ะปรากฏขึน้เมือ่ดูรายการโปรไฟลก์ารเขา้ใชใ้นภาษาทีป้่อนชือ่ใหมล่งไป อย่างไรกต็าม 
เมือ่ดูรายการโปรไฟล์การเขา้ใชใ้นภาษาอืน่ ชือ่โปรไฟลก์ารเขา้ใชท้ีแ่ปลไวเ้ดมิจะยงัคงปรากฏขึน้ 

ชอ่งทาํเครือ่งหมาย ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล ไมส่ง่ผลกระทบเมือ่เพิม่โปรไฟลก์ารเขา้ใชใ้หม ่เมือ่เพิม่โปรไฟล์การเขา้ใชใ้หม่ 
ชือ่ใหมจ่ะปรากฏอตัโนมตัใินรายการโปรไฟล์การเขา้ใชท้กุภาษา เมือ่ดูรายการโปรไฟลก์ารเขา้ใชเ้ป็นภาษาทีป้่อนชือ่ใหมล่งไป 
ชือ่โปรไฟลก์ารเขา้ใชใ้หมจ่ะปรากฏขึน้เป็นตวัอกัษรดฟีอลต์ เมือ่ดูรายการโปรไฟลก์ารเขา้ใชใ้นภาษาอืน่ 
ชือ่โปรไฟลก์ารเขา้ใชจ้ะปรากฏขึน้เป็นตวัอกัษรสน้ํีาเงนิภายในวงเลบ็ 

สามารถใหส้ทิธิแ์กส่มาชกิทมีได ้ ในการทาํใหม้โีปรไฟลก์ารเขา้ใชเ้พือ่ระบุใหก้บัสมาชกิทมี เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ 

สามารถใหส้ทิธิแ์กผู่ใ้ชส้มดุบนัทกึ

ได ้
ในการทาํใหม้โีปรไฟลก์ารเขา้ใชเ้พือ่ระบุใหก้บัผูใ้ชส้มดุบนัทกึ เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่
การจดัทาํโปรไฟลก์ารเขา้ใชข้องสมดุบนัทกึ (โปรดดูที ่"การจดัทาํโปรไฟลก์ารเขา้ใชส้าํหรบัสมดุบนัทกึ" ในหน้า 311) 

เลกิใช ้ หากคุณเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ ระบบจะยกเลกิโปรไฟล์การเขา้ใช ้
โปรไฟลก์ารเขา้ใชท้ีถู่กยกเลกิแลว้จะไมส่ามารถใชใ้นการเชือ่มโยงใหม่กบับทบาท ทมี หรอืสมดุบนัทกึ อย่างไรกต็าม 
โปรไฟลก์ารเขา้ใชท้ีถู่กยกเลกิจะยงัคงทาํหน้าทีเ่ป็นโปรไฟล์การเขา้ใชท้ีก่อ่นหน้านี้ไดเ้ชือ่มโยงกบับทบาท ทมี 
หรอืสมดุบนัทกึจนกวา่คุณจะระบุโปรไฟลก์ารเขา้ใชอ้ืน่ใหก้บับทบาท ทมี หรอืสมดุบนัทกึ 

หมายเหตุ: ตามคา่ดฟีอลต์ จะเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย สามารถใหส้ทิธิแ์กส่มาชกิทมีได ้และสามารถใหส้ทิธิแ์กผู่ใ้ชส้มดุบนัทกึได้ ในโปรไฟล์การเขา้ใชแ้บบแกไ้ข ทัง้หมด 
และอ่านอย่างเดยีวทีก่าํหนดลว่งหน้า ดงันัน้ เมือ่ผูใ้ชเ้พิม่ผูใ้ชอ้ืน่ในทมีหรอืสมดุบนัทกึ รายการสาํหรบัเลอืกของโปรไฟลก์ารเขา้ใชท้ีป่รากฏในกลอ่งโตต้อบเพิม่ผูใ้ช ้หรอืแกไ้ขผูใ้ช ้
จะรวมโปรไฟล์การเขา้ใชท้ีก่าํหนดลว่งหน้าเหลา่นี้ดว้ย หากคุณตอ้งการปกป้องผูใ้ชจ้ากการระบุโปรไฟลก์ารเขา้ใชท้ัง้สามนี้ใหก้บัผูใ้ชใ้นสมดุบนัทกึหรอืสมดุบนัทกึของผูใ้ชใ้นทมี 
ใหย้กเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายทีเ่หมาะสมสาํหรบัโปรไฟล์การเขา้ใชน้ัน้ 

 

การระบรุะดบัการเข้าใช้สาํหรบัประเภทเรคคอรด์หลกั 
ในการระบุระดบัการเขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอร์ดหลกั ใหป้ฏบิตัติามขัน้ตอนต่อไปนี้ 

การระบุระดบัการเข้าใช้สาํหรบัประเภทเรคคอรด์หลกั 

1 ในขัน้ตอนที ่2 ของวซิารด์โปรไฟลก์ารเขา้ใช ้ใหเ้ลอืกระดบัการเขา้ใชส้าํหรบัเรคคอรด์หลกัแต่ละประเภท โดยเลอืกจาก: 

 อ่านอย่างเดยีว 

 อ่าน/แกไ้ข 

 อ่าน/แกไ้ข/ลบ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัระดบัการเขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์หลกั โปรดดูที ่เกีย่วกบัระดบัการเขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์หลกั (ในหน้า 270) 
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2 หากคุณตอ้งการระบุระดบัการเขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งสาํหรบัประเภทเรคคอรด์หลกั คลกิลงิค์ ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง สาํหรบัประเภทเรคคอรด์หลกั มฉิะนัน้ คลกิ เสรจ็สิน้ 
เพือ่บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 

ประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่จะมลีงิคข์อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งจะปรากฏเป็นเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการระบุระดบัการเขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง โปรดดูที ่การระบุระดบัการเขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง (ในหน้า 279) 

 

การระบรุะดบัการเข้าใช้สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ท่ีเก่ียวข้อง 
ในการระบุระดบัการเขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอร์ดทีเ่กีย่วขอ้ง ใหป้ฏบิตัติามขัน้ตอนต่อไปนี้ 

การระบุระดบัการเข้าใช้สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วข้อง 

1 ในขัน้ตอนที ่2 ของวซิารด์โปรไฟลก์ารเขา้ใช ้คลกิลงิค์ ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง สาํหรบัประเภทเรคคอร์ดหลกัทีคุ่ณตอ้งการระบุระดบัการเขา้ใชใ้หก้บัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งตัง้แต่หนึง่ประเภทขึน้ไป 

2 เลอืกระดบัการเขา้ใชท้ีเ่หมาะสมสาํหรบัเรคคอรด์ขอ้มลูแต่ละประเภททีเ่กีย่วขอ้ง 

รายการสาํหรบัเลอืกของตวัเลอืกระดบัการเขา้ใชท้ีป่รากฏในฟิลด์ระดบัการเขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งจะขึน้อยู่กบัความสมัพนัธ์ของประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งทีม่ตี่อประเภทเร

คคอรด์หลกั คณุสามารถอนุมตัหิรอืเรยีกคนืสทิธิข์องผูใ้ชเ้พือ่จดัทาํ อปัเดต หรอืดูเรคคอรด์ของประเภทเรคคอรด์นัน้ 
โดยขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีคุ่ณตัง้คา่ในฟิลด์นี้และในวซิารด์การจดัการบทบาท 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัระดบัการเขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง โปรดดูที ่เกีย่วกบัระดบัการเขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง (ในหน้า 270) 

หมายเหตุ: ในการจดัทาํโอกาสทางการขายใหม ่ตอ้งตอ้งตัง้คา่ระดบัการเขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายไดใ้นประเภทเรคคอรด์โอกาสทางการขายเป็น เตม็ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้คา่โปรไฟล์การเขา้ใชท้ีจ่ําเป็นสาํหรบัการแปลงคา่ลดี โปรดดูที ่การตัง้คา่โปรไฟล์การเขา้ใชแ้ละบทบาทสาํหรบัการแปลงคา่ลดี 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้คา่โปรไฟล์การเขา้ใชท้ีจ่ําเป็นสาํหรบัการแปลงคา่การลงทะเบยีนขอ้ตกลง โปรดดูที ่
การตัง้คา่โปรไฟล์การเขา้ใชแ้ละบทบาทสาํหรบัการแปลงค่าการลงทะเบยีนขอ้ตกลง 

3 เมือ่คณุตัง้คา่ระดบัการเขา้ใชใ้นประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งสาํหรบัประเภทเรคคอรด์หลกัเสรจ็แลว้ คลกิ กอ่นหน้า เพือ่นกลบัไปยงัเพจหลกัของขัน้ตอนที ่2 ของวซิารด์ 

4 ทาํซํ้าขัน้ตอนที ่1 ถงึ 3 ของขัน้ตอนนี้สาํหรบัประเภทเรคคอรด์หลกัแต่ละประเภททีคุ่ณตอ้งการระบุระดบัการเขา้ใชใ้หก้บัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งตัง้แต่หนึง่ประเภทขึน้ไป 

5 เมือ่คณุตัง้คา่ระดบัการเขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์หลกัทัง้หมดและประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งเสรจ็แลว้ คลกิ เสรจ็สิน้ เพือ่บนัทกึการตัง้คา่ของคณุ 
 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้องสาํหรบัโปรไฟลก์ารเข้าใช้ 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 การจดัการโปรไฟล์การเขา้ใช ้(ในหน้า 264) 

 เกีย่วกบัโปรไฟล์การเขา้ใชใ้นบทบาท (ในหน้า 265) 

 เกีย่วกบัโปรไฟล์การเขา้ใชใ้นทมี กลุม่ และสมดุบนัทกึ (ในหน้า 267) 

 เกีย่วกบัการกระจายสทิธิเ์ขา้ใชผ้า่นการรบัคา่ทมี (ในหน้า 267) 

 การทาํงานกบัเพจรายการโปรไฟล์การเขา้ใช ้(ในหน้า 269) 

 วธิกีารกาํหนดสทิธิเ์ขา้ใช ้(ในหน้า 326) 
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การจดัการการทาํให้เป็นข้อมลูส่วนบคุคล 
ผูใ้ชส้ามารถทาํใหพ้ื้นทีใ่ดของ Oracle CRM On Demand เป็นขอ้มลูสว่นบุคคลได ้เชน่ โครงรา่งเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์ โครงรา่งโฮมเพจ และโครงรา่งแถบการดําเนินการ 
อย่างไรกต็าม หากคณุตอ้งการใหผู้ใ้ชท้ีม่บีทบาทดงักลา่วหยุดใชโ้ครงรา่งสว่นบุคคล และใชโ้ครงรา่งดฟีอลต์สาํหรบับทบาทของแต่ละคนอกีครัง้ คณุสามารถลบโครงรา่งสว่นบุคคลของผูใ้ชเ้หลา่นัน้ได ้
ตวัอย่างเชน่ คณุสามารถลบโครงรา่งโฮมเพจสว่นบุคคลทัง้หมดของผูใ้ชท้ีม่บีทบาทพนกังานขาย หรอืลบโครงรา่งแถบการดําเนนิการส่วนบุคคลทัง้หมดของผูใ้ชท้ีม่บีทบาทผูจ้ดัการฝ่ายขาย 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัการการทําใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคลใน Oracle CRM On Demand โปรดดูทีห่วัขอ้ต่อไปนี้: 

 การรเีซต็โครงรา่งเพจสว่นบุคคล (ในหน้า 280) 

 การรเีซต็โครงรา่งแถบการดําเนนิการสว่นบุคคล (ในหน้า 281) 

 การรเีซต็โครงรา่งโฮมเพจสว่นบุคคล (ในหน้า 281) 

 

 

 
 

การรีเซต็โครงรา่งเพจส่วนบุคคล 
คณุสามารถลบโครงรา่งเพจสว่นบุคคลทัง้หมดสาํหรบัผูใ้ชท้ีม่บีทบาททีร่ะบุใน Oracle CRM On Demand และเรยีกคนืโครงรา่งเพจดฟีอลต์สาํหรบับทบาทดงักลา่วได ้
เมือ่คณุรเีซต็โครงรา่งเป็นโครงรา่งดฟีอลต์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์สาํหรบับทบาท จะเกดิเหตุการณ์ต่อไปนี้ข ึน้: 

 ระบบจะเรยีกคนืโครงรา่งดฟีอลต์ใหก้บัโครงรา่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งสว่นบุคคลทัง้หมด 

 ระบบจะเรยีกคนืโครงรา่งดฟีอลต์ใหก้บัโครงรา่งฟิลด์สว่นบุคคลทัง้หมด 

 การตัง้คา่สว่นบุคคลทัง้หมดสาํหรบัการแสดงตวับ่งชีเ้รคคอรด์สาํหรบัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งจะไดร้บัการเรยีกคนืเป็นการตัง้คา่ทีท่าํสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีร่ะดบับทบาท 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิการตามขัน้ตอนนี้ บทบาทของคุณตอ้งมสีทิธิจ์ดัการบทบาทและการเขา้ใช ้

ในการรีเซต็โครงร่างเพจส่วนบุคคล 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้ 

2 ในสว่นการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้ใหค้ลกิลงิค์ การจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้ 

3 ในเพจการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคุมการเขา้ใช ้ในสว่นการจดัการการทาํใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล ใหค้ลกิลงิค์ รเีซต็โครงรา่งเพจ เพือ่เปิดเพจการรเีซต็โครงรา่งเพจ  

4 ขัน้ตอนที ่1 เลอืกบทบาท เลอืกบทบาททีคุ่ณตอ้งการรเีซต็โครงรา่งเพจ แลว้คลกิ ถดัไป  

5 ขัน้ตอนที ่2 เลอืกโครงร่าง เลอืกโครงรา่งประเภทเรคคอรด์ทีคุ่ณตอ้งการรเีซต็ โดยยา้ยประเภทเรคคอรด์จากสว่นทีใ่ชไ้ดไ้ปยงัสว่นทีเ่ลอืกโดยใชล้กูศรซา้ยและขวา แลว้คลกิที ่ถดัไป  

6 ขัน้ตอนที ่3 ยนืยนั ตรวจสอบการเลอืกของคณุ แลว้คลกิที ่เสรจ็สิน้ เพือ่บนัทกึการเปลีย่นแปลง 

หมายเหตุ: หลงัจากทีค่ณุรเีซต็โครงรา่งเพจสาํหรบับทบาทผูใ้ชแ้ลว้ ผูใ้ชท้ีม่บีทบาทนัน้ตอ้งไซน์เอาต์ออกจาก Oracle CRM On Demand 
และไซน์อนิอกีครัง้เพือ่ดูการเปลีย่นแปลงของโครงรา่งนัน้ 
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การรีเซต็โครงรา่งแถบการดาํเนินการส่วนบุคคล 
คณุสามารถลบโครงรา่งแถบการดําเนนิการสว่นบุคคลทัง้หมดสาํหรบัผูใ้ชท้ีม่บีทบาททีร่ะบุใน Oracle CRM On Demand 
และเรยีกคนืโครงรา่งแถบการดําเนนิการดฟีอลต์สําหรบับทบาทดงักลา่วได ้ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิการตามขัน้ตอนนี้ บทบาทของคุณตอ้งมสีทิธิจ์ดัการบทบาทและการเขา้ใช ้

ในการรีเซต็โครงร่างแถบการดาํเนินการส่วนบุคคล 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้ 

2 ในสว่นการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้ใหค้ลกิลงิค์ การจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้ 

3 ในเพจ การจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้ใหค้ลกิทีล่งิค ์รเีซต็โครงรา่งแถบการดําเนินการ  

4 ในเพจ รเีซต็โครงรา่งแถบการดําเนนิการ เลอืกบทบาททีค่ณุตอ้งการรเีซต็โครงรา่งแถบการดําเนนิการ แลว้คลกิ ถดัไป  

5 ในเพจ สรปุ คลกิที ่เสรจ็สิน้   

6 ในเพจ สรปุ คลกิที ่เสรจ็สิน้ 

 
 

การรีเซต็โครงรา่งโฮมเพจส่วนบุคคล 
คณุสามารถลบโครงรา่งโฮมเพจสว่นบุคคลทัง้หมดสาํหรบัผูใ้ชท้ีม่บีทบาททีร่ะบุใน Oracle CRM On Demand และเรยีกคนืโครงรา่งโฮมเพจดฟีอลต์สาํหรบับทบาทดงักลา่วได ้ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิการตามขัน้ตอนนี้ บทบาทของคุณตอ้งมสีทิธิจ์ดัการบทบาทและการเขา้ใช ้

ในการรีเซต็โครงร่างโฮมเพจส่วนบุคคล 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้ 

2 ในสว่นการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้ใหค้ลกิลงิค์ การจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้ 

3 ในเพจ การจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้ใหค้ลกิทีล่งิค ์รเีซต็โครงรา่งโฮมเพจ  

4 ในเพจ การรเีซต็โครงรา่งโฮมเพจ เลอืกบทบาททีค่ณุตอ้งการรเีซต็โครงรา่งเพจ แลว้คลกิ ถดัไป  

5 ในเพจ เลอืกโครงรา่ง เลอืกโครงรา่งโฮมเพจทีคุ่ณตอ้งการรเีซต็ โดยยา้ยโครงรา่งโฮมเพจทีใ่ชไ้ดจ้ากสว่นทีใ่ชไ้ดไ้ปยงัสว่นทีแ่สดงโดยใชล้กูศรซา้ยและขวา แลว้คลกิที ่ถดัไป 

 
 

การจดัการสมดุบนัทึก 
สมดุบนัทกึคอืวธิกีารทีม่ปีระสทิธภิาพในการจดัการและจดัแบ่งเรคคอรด์ เพือ่ใหผู้ใ้ชส้ามารถทาํงานรว่มกนัโดยไมต่อ้งเป็นสมาชกิทมีของแต่ละเรคคอรด์  
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การใชส้มดุบนัทกึเพือ่จดัการขอ้มลูของบรษิทัของคณุชว่ยใหก้ารคน้หาเรคคอรด์ทาํไดร้วดเรว็และมปีระสทิธภิาพยิง่ข ึน้ สมดุบนัทกึสามารถมรี่วมกนักบักลุม่และทมีได ้
หากขอ้กาํหนดในการใหส้ทิธิก์ารเขา้ใชง้านแกก่ลุ่มผูใ้ชไ้มม่คีวามซบัซอ้นและไมยุ่่งยาก คณุสามารถใชก้ารระบุกลุ่ม อย่างไรกต็าม 
หากขอ้กาํหนดของความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ของกลุม่มคีวามซบัซอ้นมากขึน้ ขอแนะนําใหคุ้ณใชส้มดุบนัทกึ 

สมดุบนัทึกผู้ใช้ดีฟอลต์ 
ใน Oracle CRM On Demand สมดุบนัทกึดฟีอลต์ถูกระบุใหแ้กผู่ใ้ชแ้ตล่ะราย และจดจําชือ่ของผูใ้ช ้เมือ่มกีารระบุเรคคอรด์ใหก้บัผูใ้ช ้
เรคคอรด์นัน้จะถูกระบุใหก้บัสมดุบนัทกึดฟีอลต์ของผูใ้ชด้ว้ย เมือ่เรคคอรด์ใดเป็นของทมี ทมีจะแสดงใหเ้หน็ถงึชดุของสมดุบนัทกึดฟีอลต์ของผูใ้ชท้ีเ่ป็นสมาชกิของทมีนัน้ 
สมดุบนัทกึของผูใ้ชจ้ะเชือ่มโยงกบัเรคคอรด์โดยอตัโนมตั ิเมือ่เจา้ของเรคคอรด์เปลีย่นแปลงไป และเมือ่การเป็นสมาชกิทมีเปลีย่นแปลงไป 

สมดุบนัทึกท่ีกาํหนดเอง 
เมือ่ใชง้านคณุสมบตัสิมดุบนัทกึ คณุสามารถจดัทําสมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองเพือ่จดัการขอ้มลูของคณุใหเ้หมาะสมกบัวตัถุประสงค์ทางธุรกจิของคณุ โดยปกต ิคาํวา่สมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองหมายถงึ 
สมดุบนัทกึ สมดุบนัทกึอาจไมอ่า้งองิซึง่กนัและกนั หรอืคุณอาจจดัการสมดุบนัทกึของคณุเป็นลาํดบัชัน้ ตวัอย่างเชน่ 
คณุสามารถจดัทาํสมดุบนัทกึเพือ่จดัประเภทขอ้มูลของคณุแยกตามหน่วยองค์กรของธุรกจิของคณุ เชน่ พืน้ทีห่รอืผลติภณัฑ ์
จากนัน้คณุสามารถตัง้คา่ผูใ้ชใ้หม้รีะดบัการเขา้ใชง้านสมดุบนัทกึไดอ้ย่างเหมาะสม 

สมดุบนัทึกท่ีจดัทาํอตัโนมติัสาํหรบัคู่ค้า 
เมือ่ใชง้านเรคคอรด์คูค่า้ใน Oracle CRM On Demand ระบบจะจดัทาํสมดุบนัทกึทีม่ขีอ้มลูใหก้บัหน่วยงานคูค่า้โดยอตัโนมตั ิ
สมดุบนัทกึทีจ่ดัทาํใหก้บัคู่คา้โดยอตัโนมตันิี้มใีหเ้ลอืกใชใ้นวนิโดวก์ารคน้หาสมดุบนัทกึ ซึง่เขา้ใชง้านจากเพจเรคคอรด์คูค่า้เมือ่อยู่ในรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมดุบนัทกึในเรคคอรด์คูค่า้ 
เพจเรคคอรด์คูค่า้สามารถเขา้ใชง้านโดยผูใ้ชใ้นบรษิทัเจา้ของแบรนด์เทา่นัน้ หากมกีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายการเขา้ใชคู้ค่า้หรอืการเขา้ใชคู้ค่า้แบบกลบักนั (ยอ้นกลบั) 
เมือ่เพิม่ความสมัพนัธ์คูค่า้ในเรคคอรด์คู่คา้ สมดุบนัทกึทีจ่ดัทาํใหก้บัคูค่า้ทีเ่กีย่วขอ้งโดยอตัโนมตัจิะไดร้บัการทําขอ้มลูใหต้รงกนั จากนัน้ทุกครัง้ทีบ่รษิทัคู่คา้เชือ่มโยงใน Oracle CRM On 
Demand ผูใ้ชข้องคูค่า้ทีเ่ชือ่มโยงกบัสมดุบนัทกึคูค่า้ทีท่าํใหข้อ้มลูตรงกนัแต่ละเล่ม สามารถดูบรษิทัคูค่า้ทีห่น่วยงานคูค่า้ของพวกเขาเชือ่มโยงอยู่ได ้

เมือ่เพิม่ผูใ้ชใ้หก้บัหน่วยงานคู่คา้ ผูใ้ชจ้ะเชือ่มโยงกบัสมดุบนัทกึคูค่า้ของหน่วยงานคูค่า้โดยอตัโนมตั ิ

สมุดบนัทึกท่ีกาํหนดเองสาํหรบัคู่ค้า 
คณุยงัสามารถจดัทาํสมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองสาํหรบัหน่วยงานคูค่า้ และสามารถระบุผูใ้ชแ้บบผสม ไดแ้ก ่ผูใ้ชจ้ากบรษิทัเจา้ของแบรนด์ และผูใ้ชใ้นหน่วยงานคูค่า้ 
ใหก้บัสมดุบนัทกึทีก่ําหนดเองนัน้ไดต้ามตอ้งการ 

ประเภทเรคคอรด์ท่ีสนับสนุนสมดุบนัทึก 
เชน่เดยีวกบัทีเ่ราสามารถระบุประเภททีแ่ตกต่างกนัใหก้บัผูใ้ชเ้ดยีวกนั เรคคอรด์ของประเภททีแ่ตกต่างกนักส็ามารถระบุใหก้บัสมดุบนัทกึเดยีวกนัไดเ้ชน่กนั 
เราสามารถระบุประเภทเรคคอรด์ต่อไปนี้ใหก้บัสมุดบนัทกึ: 

 บรษิทั  

 การยอมรบั 

 การปนัส่วน 

 แอปพลเิคชนั 

 การนดัหมาย 

 แผนธุรกจิ 

 แคมเปญ 
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 การรบัรอง 

 ผูต้ดิต่อ 

 คอรส์ 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 

 การลงทะเบยีนขอ้ตกลง 

 ตวัแทนจําหน่าย 

 กจิกรรม 

 การทดสอบ 

 บญัชกีารเงนิ 

 แผนทางการเงนิ 

 เงนิทุน 

 การปนัส่วนสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP 

 ครอบครวั 

 รายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงั 

 งวดสนิคา้คงคลงั 

 ลดี  

 คําขอ MDF 

 แผนรบัสง่ขอ้ความ 

 วตัถุประสงค์ 

 โอกาสทางการขาย 

 ใบสัง่ 

 คูค่า้ 

 กรมธรรม์ 

 พอรต์โฟลโิอ 

 โปรแกรม 

 ลอ็ตตวัอย่าง 

 คาํขอตวัอย่าง 

 การทาํรายการตวัอย่าง 

 คาํขอบรกิาร 

 Smart Call 

 การแกป้ญัหา 

 คาํขอตัง้ราคาพเิศษ 

 งาน 
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 ยานพาหนะ 

สมดุบนัทึกในเคร่ืองมือเลือกสมดุบนัทึก 
ถา้มกีารใชง้านเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึสาํหรบับรษิทั ฟิลด์เครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึจะปรากฏในการคน้หาเป้าหมายและการคน้หาขัน้สงู ในแถบชือ่ของเพจรายการและในโฮมเพจการวเิคราะห ์
เครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึถูกใชเ้พือ่จํากดัการคน้หาเป้าหมายไวท้ีส่มดุบนัทกึทีก่าํหนดเองหรอืสมดุบนัทกึผูใ้ชท้ีม่เีรคคอรด์ทีผู่ใ้ชต้อ้งการคน้หา เครือ่งหมายบวก (+) 
ทีป่รากฏในฟิลด์เครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึแสดงว่ามรีะดบัย่อยลงไป 

หมายเหตุ: สมดุบนัทกึคู่คา้จะปรากฏในเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึสาํหรบัประเภทเรคคอรด์คูค่า้เท่านัน้ 

เมือ่คลกิทีไ่อคอนทีอ่ยู่ถดัจากเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึจะแสดงลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึ ซึง่ถูกจดัการดงัต่อไปนี้: 

 ทัง้หมด โหนดรูทดฟีอลต์ของสมดุบนัทกึทัง้หมด รวมถงึสมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองและสมดุบนัทกึของผูใ้ช ้

 สมุดบนัทึก โหนดรูทดฟีอลต์ของสมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองทัง้หมดทีต่ัง้คา่สาํหรบับรษิทัของคณุ 

 ผูใ้ช้ โหนดรูทดฟีอลต์ของสมดุบนัทกึของผูใ้ชท้ัง้หมด 

ทัง้หมด, สมดุบนัทกึ และผูใ้ช ้คอืโหนดหรอืแองเคอร ์ซึง่ไมใ่ชส่มดุบนัทกึทีแ่ทจ้รงิ เพือ่เป็นการแสดงตวัอย่างของลาํดบัชัน้สมดุบนัทกึ 
สมมตวิา่บรษิทัหนึง่ตัง้คา่ลาํดบัชัน้สมดุบนัทกึตามลกัษณะทางภูมศิาสตรข์องอเมรกิา และมผีูใ้ชช้ ือ่ John Williams ซึง่มผีูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเกีย่วขอ้งกบัสมดุบนัทกึในลาํดบัชัน้ทางภูมศิาสตร ์
สาํหรบัผูใ้ชร้ายนี้ ลาํดบัชัน้ต่อไปนี้จะแสดงในเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึ โดยอยู่ภายใตต้วัเลอืก ทัง้หมด: 

 สมุดบนัทึก 

 อเมริกา (สมดุบนัทกึหลกั) 

 ภาคเหนือ (สมดุบนัทกึย่อย สมดุบนัทกึยอ่ยอาจเป็นสมดุบนัทกึหลกัของระดบัทีอ่ยู่ถดัลงไปของสมดุบนัทกึย่อย) 

 ภาคตะวนัออก (สมดุบนัทกึย่อย) 

 ภาคตะวนัตก (สมดุบนัทกึย่อย) 

 ภาคใต้ (สมดุบนัทกึย่อย) 

 ผูใ้ช้  

 John Williams (ผูใ้ชท้ีม่ผีูใ้ตบ้งัคบับญัชา) 

 Lucy Harris (ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ซึง่อาจมผีูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตนไดเ้ชน่กนั) 

 Rick Rogers (ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา) 

 Donna Jones (ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา) 

 Jeff Smith (ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา) 

หมายเหตุ: สมดุบนัทกึทีอ่ยู่ในระดบัตํ่าทีส่ดุของลาํดบัชัน้เรยีกวา่สมดุบนัทกึโหนด Leaf 

ชอ่งทาํเครือ่งหมาย รวมรายการย่อย ในเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึจะช่วยผูใ้ชใ้นการระบุวา่จะรวมขอ้มลูรายการย่อย (ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรอืสมดุบนัทกึย่อย) ในการคน้หาหรอืไม่ 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัวธิกีารทาํงานของเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึในรายงาน โปรดดูที ่เกีย่วกบัการแสดงเรคคอรด์ในการวเิคราะห์ และ เกีย่วกบัขอ้จํากดัในการวเิคราะห์ 

การเลือกสมดุบนัทึกสาํหรบัการค้นหา 
เมือ่คน้หาเรคคอรด์ ผูใ้ชจ้ะเลอืกสมดุบนัทกึทีม่ขีอ้มลูทีต่อ้งการคน้หา หากผูใ้ชไ้มแ่น่ใจวา่สมดุบนัทกึเลม่ใดในระดบัชัน้ใดทีม่ขีอ้มลูทีต่นตอ้งการคน้หา 
ผูใ้ชอ้าจเลอืกสมดุบนัทกึถดัขึน้ไปอกีระดบัในลาํดบัชัน้เพือ่ทาํการคน้หา 

หากผูใ้ชเ้ลอืกตวัเลอืก รวมรายการย่อย ในเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึ และมกีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ใชง้านการแสดงขอ้มลูผูจ้ดัการ ในโปรไฟลบ์รษิทั 
ขอ้มลูในสมดุบนัทกึย่อยหรอืผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะถูกรวมไวใ้นการคน้หา 
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เพือ่เป็นการแสดงตวัอย่าง ใหดู้ลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึต่อไปนี้: 

 อเมรกิา 

 ภาคเหนอื 

 พืน้ทีภ่าคเหนอื 1 

 พืน้ทีภ่าคเหนอื 2 

หากผูใ้ชไ้มแ่น่ใจวา่เรคคอรด์นัน้อยู่ใน พืน้ทีภ่าคเหนอื 1 หรอืพืน้ทีภ่าคเหนอื 2 ผูใ้ชอ้าจเลอืกสมดุบนัทกึภาคเหนอืสาํหรบัการคน้หา แทนการเลอืกสมดุบนัทกึอเมรกิา 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการออกแบบโครงสรา้งสมดุบนัทกึของคุณ การตัง้คา่สมดุบนัทกึ และการเปิดใชง้านผูใ้ชเ้พือ่ใชส้มดุบนัทกึ โปรดดูในหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 เกีย่วกบัการออกแบบโครงสรา้งสมดุบนัทกึ (ในหน้า 286) 

 เกีย่วกบัการสนบัสนุนบรกิารทางเวบ็ของสมดุบนัทกึ (โปรดดูที ่"เกีย่วกบัการสนบัสนุนบรกิารทางเวบ็สาํหรบัสมดุบนัทกึ" ในหน้า 289) 

 เกีย่วกบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ (ในหน้า 289) 

 โหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์และงานทีส่รา้งโดยอตัโนมตั ิ(ในหน้า 293) 

 เกีย่วกบัการอมิปอรต์สมดุบนัทกึและการระบุสมดุบนัทกึ (ในหน้า 296) 

 เกีย่วกบัการระบุสมดุบนัทกึตามเวลา (ในหน้า 297) 

 สถานการณ์สาํหรบัการใชส้มดุบนัทกึในการจดัการพืน้ทีก่ารขาย (ในหน้า 299) 

 ตวัอย่างสาํหรบัการใชส้มดุบนัทกึในการจดัการพืน้ทีก่ารขาย (ในหน้า 300) 

 กระบวนการตัง้คา่สมดุบนัทกึ (ในหน้า 301) 

 การตรวจสอบการตัง้คา่สมดุบนัทกึสาํหรบับทบาทผูดู้แลระบบ (ในหน้า 302) 

 การจดัทาํประเภทสมดุบนัทกึและบทบาทผูใ้ชส้มดุบนัทกึ (ในหน้า 305) 

 การตัง้คา่โหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ (ในหน้า 306) 

 การจดัทาํสมดุบนัทกึและลาํดบัชัน้สมดุบนัทกึ (ในหน้า 307) 

 การเชือ่มโยงผูใ้ชก้บัสมดุบนัทกึ (ในหน้า 308) 

 การจดัทาํโปรไฟลก์ารเขา้ใชข้องสมดุบนัทกึ (โปรดดูที ่"การจดัทาํโปรไฟลก์ารเขา้ใชส้าํหรบัสมดุบนัทกึ" ในหน้า 311) 

 การใชง้านสมดุบนัทกึสาํหรบับรษิทัของคุณ (ในหน้า 312) 

 การใชง้านสมดุบนัทกึสาํหรบัผูใ้ชแ้ละบทบาทผูใ้ช ้(ในหน้า 312) 

 การเพิม่สมดุบนัทกึลงในโครงรา่งเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 314) 

 การระบุเรคคอรด์ใหก้บัสมดุบนัทกึ (ในหน้า 315) 

 เพจลาํดบัชัน้สมดุบนัทกึ (ในหน้า 317) 

 ฟิลด์สมดุบนัทกึ (ในหน้า 318) 

 ขอ้มลูเกีย่วกบัการแกไ้ขปญัหาของสมดุบนัทกึ (ในหน้า 319) 
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เก่ียวกบัการออกแบบโครงสรา้งสมุดบนัทึก 
ในการตัง้คา่โครงสรา้งสมดุบนัทกึอย่างมปีระสทิธภิาพ คณุตอ้งวางแผนลาํดบัชัน้สมดุบนัทกึของคุณอย่างรอบคอบ 
ใหพ้จิารณาคําแนะนําต่อไปนี้หากคณุออกแบบและแกไ้ขลาํดบัชัน้สมดุบนัทกึสาํหรบับรษิทัของคณุ: 

 หา้มจดัทาํสมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองทีซ่ํ้าซอ้นกบัสมุดบนัทกึของผูใ้ช ้

 กาํหนดองค์กรและนโยบายการเขา้ใชส้าํหรบัขอ้มลูธุรกจิของคณุ 

 กาํหนดวา่โครงสรา้งองค์กรเกีย่วขอ้งกบัการจดัการขอ้มลูหรอืไม่ 

 กาํหนดการเชือ่มโยงกบัขอ้มลูในบรษิทัของคณุ 

 ออกแบบสมดุบนัทกึของคณุตามความตอ้งการของผูใ้ช ้และพจิารณางานทีผู่ใ้ชจ้ะใชส้มดุบนัทกึรว่มกนัมากทีส่ดุ 

 ออกแบบสมดุบนัทกึของคณุโดยใหฟ้งักช์นัของกล่องกาเครือ่งหมาย ใชง้านการแสดงขอ้มลูผูจ้ดัการ บนโปรไ์ฟลบ์รษิทัมกีารใชง้านน้อยทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทาํได ้

 ใหม้จีํานวนระดบัของลาํดบัชัน้สมดุบนัทกึของคณุน้อยทีส่ดุ 

 ลดจํานวนรายการระหวา่งกนัในโครงสรา้งสมดุบนัทกึใหม้ากเทา่ทีจ่ะทาํได ้รายการระหวา่งกนั คอืหลกัการการทาํสาํเนาเรคคอรด์ในสมดุบนัทกึหลายเลม่ 

 ใชก้ฎเวริก์โฟลวเ์พือ่ทาํใหก้ารจดัการสมดุบนัทกึเป็นการดําเนนิการอตัโนมตั ินอกจากนี้ เมือ่ออกแบบชือ่สมดุบนัทกึของคณุ 
ใหพ้จิารณาคุณสมบตัทิีจ่ะทาํใหค้ณุใชก้ารดําเนนิการเดยีวของเวริก์โฟลวใ์นการระบุสมดุบนัทกึทีแ่ตกต่างใหก้บัเรคคอรด์ทีแ่ตกต่าง โดยการใชน้พิจน์ทีแ่กป้ญัหาเป็นชือ่สมดุบนัทกึ 

สมดุบนัทึกของผู้ใช้ 
ขอ้ดอ้ยของการจดัทาํสมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองทีซ่ํ้าซอ้นกบัสมดุบนัทกึของผูใ้ชค้อืตอ้งทาํใหข้อ้มลูในสมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองและในสมดุบนัทกึของผูใ้ชด้ฟีอลต์ตรงกนั 
งานทีเ่พิม่ข ึน้นี้ทาํใหเ้วลาในการประมวลผลของเซริฟ์เวอรเ์พิม่มากขึน้ และสง่ผลต่อความเรว็ในการดงึขอ้มลูเรคคอรด์ 

หมายเหตุ: เหตุผลหนึง่ทีบ่รษิทัอาจพจิารณาใหท้าํสาํเนาสมดุบนัทกึของผูใ้ชค้อืเพือ่ทาํใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ใชข้อ้มลูของผูใ้ชร้ายอืน่ไดช้ัว่คราว 
วธิกีารทีด่กีวา่ในการสนองความตอ้งการนี้คอืการเพิม่ผูใ้ชท้ีต่อ้งการเขา้ใชข้อ้มลูใหเ้ป็นตวัแทนของผูใ้ชท้ีเ่ป็นเจา้ของขอ้มลู 

ความต้องการการเข้าใช้ข้อมลู 
โครงสรา้งของสมดุบนัทกึของคณุไมจ่ําเป็นตอ้งแสดงลาํดบัชัน้องคก์รของบรษิทัของคณุ ขอแนะนําใหโ้ครงสรา้งสมดุบนัทกึของคณุควรแสดงวธิกีารทีบ่รษิทัของคุณจดัการกบัขอ้มลูของบรษิทัแทน 
สว่นของธุรกจิของคณุสามารถจดัการตามภูมภิาค ในขณะทีส่่วนอืน่ๆ สามารถจดัการตามประเภทผลติภณัฑห์รอือุตสาหกรรม ใหค้วามสนใจเป็นพเิศษในกรณทีี:่ 

 แผนกสองแผนก (หรอืมากนัน้) ตอ้งไมส่ามารถเขา้ใชข้อ้มลูทีเ่ป็นของแผนกอืน่ได ้

 แผนกสองแผนก (หรอืมากนัน้) ตอ้งสามารถเขา้ใชข้อ้มลูทีเ่ป็นของแผนกอืน่ได้ 

ความเก่ียวข้องของโครงสร้างองคก์ร 
ในหลายบรษิทั องค์กรหลกัมสีทิธอิย่างสมบูรณ์ในการเขา้ใชข้อ้มลูทัง้หมดขององคก์รย่อย โดยทัว่ไปสมาชกิขององคก์รหลกัดงักลา่วจะมสีทิธิเ์ขา้ใชร้่วมสาํหรบขอ้มลูในองค์กรย่อยทัง้หมด 

หากองค์กรของคณุมกีารจดัทาํโครงสรา้งลกัษณะนี้ ขอแนะนําใหคุ้ณอย่าตัง้คา่สมดุบนัทกึทีแ่สดงโครงสรา้งขององคก์รทีร่ะดบัองค์กรหลกั อย่างไรกต็าม ใหพ้จิารณาดงัต่อไปนี้: 

 การตัง้คา่สมดุบนัทกึทีแ่สดงโครงสรา้งองคก์รทีร่ะดบัอืน่ (อาท ิระดบัองคก์รย่อย) 

 การตัง้คา่ลาํดบัชัน้สมดุบนัทกึอืน่ทีร่ะดบัองค์กรหลกั ตวัอย่างเชน่ ในระดบัองค์กรหลกั 
คณุสามารถจดัทาํสมดุบนัทกึหรอืลาํดบัชัน้สมดุบนัทกึทีใ่หผู้ใ้ชท้ีร่ะดบัองคก์รหลกัดูโอกาสทางการขายทีม่ศีกัยภาพทางรายไดท้ีส่าํคญัในองค์กรย่อยทัง้หมด 

การเช่ือมโยงกบัข้อมูล 
ตรวจสอบขัน้ตอนทีบ่รษิทัของคณุดําเนินการเมือ่ผูใ้ชโ้อนจากแผนกหนึ่งไปอกีแผนกหนึง่ ตวัอย่างเชน่: 
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 หากขอ้มลูทีผู่ใ้ชจ้ดัการมกัจะยา้ยไปยงัแผนกใหม่พรอ้มกบัผูใ้ชเ้สมอ ดงันัน้จะยงัคงเชือ่มโยงกบัขอ้มลูต่อไป การจดัการขอ้มลูของคณุโดยผา่นการเป็นเจา้ของเรคคอรด์และทมีจะเป็นการดทีีส่ดุ 
โดยทัว่ไปแลว้ การนดัหมายและงานจะยา้ยไปพรอ้มกบัผูใ้ชใ้นทกุระดบั ในบางสภาพแวดลอ้มทางการขาย ขอ้มลูลกูคา้ทัง้หมดจะยา้ยไปพรอ้มกบัผูใ้ช ้
การเชือ่มโยงกบัขอ้มลูนี้จะดสีาํหรบัธุรกจิขนาดกลางและเลก็และสาํหรบัธุรกจิทีใ่หค้วามสนใจเรือ่งยอดขายประเภทปรมิาณตํ่ามลูคา่สูง 

 หากขอ้มลูมกัจะอยู่กบัองคก์รคงที ่อาท ิองคก์รตามภูมภิาค ดงันัน้องค์กรจะเป็นเจา้ของขอ้มลู การจดัการขอ้มลูโดยผา่นสมดุบนัทกึทีแ่สดงโครงสรา้งองคก์ารจะเป็นการดทีีส่ดุ 

 หากมทีัง้การเชือ่มโยงต่อเนื่องและความเป็นเจา้ของขององคก์รยงัคงมอียู่เป็นเวลาหนึง่หลงัจากทีผู่ใ้ชย้า้ยไปแผนกอืน่แลว้ ลาํดบัชัน้สองลาํดบัสามารถอยู่รว่มกนัได้ 

ความต้องการของผูใ้ช้และงาน 
เมือ่ออกแบบโครงสรา้งสมดุบนัทกึของคณุ ใหพ้จิารณางานทีผู่ใ้ชม้กัใชส้มดุบนัทกึร่วมกนัมากทีส่ดุ รวมถงึการทาํงานโดยผา่นรายการ การคน้หาเรคคอรด์ และการจดัทาํและใชร้ายงาน 

การทาํงานผา่นรายการ 
เพือ่ชว่ยใหค้ณุระบุรายการทีผู่ใ้ชต้อ้งการ ใหก้าํหนดประเภทรายการทีใ่ชบ้่อยมากทีส่ดุและรายการในอุดมคตขิองผูใ้ชข้องคณุ ใหถ้ามขอ้มลูจากผูใ้ชใ้นบรษิทัของคณุเพือ่ชว่ยใหคุ้ณทาํงานนี้ 
หากไม่มสีมดุบนัทกึในโครงสรา้งสมดุบนัทกึของคณุทีม่เีรคคอรด์ทีจ่ําเป็นทัง้หมดสาํหรบัรายการในอุดมคต ิลาํดบัชัน้ของโครงสรา้งสมดุบนัทกึนัน้อาจหายไป ตวัอย่างเชน่ 
คณุสามารถตัง้คา่ทัง้ลาํดบัชัน้ตามภูมภิาคและลาํดบัชัน้ตามผลติภณัฑ์ 

หากผูใ้ชใ้ชเ้วลาสว่นใหญ่ในการทาํงานในชดุย่อยเฉพาะของสมดุบนัทกึหนึง่เลม่ ใหจ้ดัทาํสมดุบนัทกึย่อยสาํหรบัชดุย่อย ตัง้ชือ่สมดุบนัทกึย่อยโดยใหผู้ใ้ชส้ามารถจําได ้
สมดุบนัทกึย่อยสามารถตัง้คา่เป็นคา่ดฟีอลต์สาํหรบัเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึเพือ่ใหผู้ใ้ชไ้มจ่ําเป็นต้องเลอืกสมดุบนัทกึทีเ่หมาะสมทุกครัง้ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่ดฟีอลต์สาํหรบัเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึ โปรดดูที ่การใชง้านสมดุบนัทกึสาํหรบัผูใ้ชแ้ละบทบาทผูใ้ช ้ (ในหน้า 312) 

การค้นหาเรคคอรด์ 
ในการกาํหนดการคน้หาทีจ่ําเป็นสาํหรบัผูใ้ชใ้นบรษิทัของคณุ ใหถ้ามผูใ้ชเ้กีย่วกบัสถานการณ์สมมุตทิีพ่วกเขามองหาเรคคอรด์เฉพาะ 
โครงสรา้งสมดุบนัทกึและขนาดสมดุบนัทกึของคุณควรแสดงการคน้หาและเกณฑ์การคน้หาทีผู่ใ้ชด้ําเนนิการบ่อยทีส่ดุ 

หมายเหตุ: หากคุณมโีครงสรา้งสมดุบนัทกึแลว้ และจะแกไ้ขเพิม่เตมิ ใหถ้ามผูใ้ชว้า่โดยทัว่ไปแลว้พวกเขาสามารถระบุวา่เรคคอรด์เป็นสว่นหนึง่ของสมดุบนัทกึในลาํดบัชัน้ไดห้รอืไม ่
หากผูใ้ชต้อบวา่พวกเขาสามารถแน่ใจไดเ้ฉพาะสมุดบนัทกึในระดบัทีส่งูกวา่เทา่นัน้เสมอ ใหถ้ามพวกเขาวา่สว่นย่อยอืน่ของโครงสรา้งสมดุบนัทกึจะทาํใหก้ารคน้หาของพวกเขาลดน้อยลงหรอืไม่ 
ผูใ้ชค้วรตอ้งคน้หาสมดุบนัทกึทีอ่ยู่ในระดบัสงูกวา่เฉพาะเมือ่เป็นขอ้ยกเวน้จากการคน้หาตามปกตเิท่านัน้ 

ฟิลด์ทีใ่ชใ้นการคน้หาสง่ผลต่อความเรว็ในการคน้หาดว้ยเชน่กนั 

 การใชฟิ้ลด์ทีม่กีารจดัทําดชันใีนการคน้หาเรคคอร์ดในสมดุบนัทกึจะใหป้ระสทิธภิาพสงูสดุ (ฟิลด์ทีม่กีารจดัทาํดชันแีสดงเป็นขอ้ความสเีขยีวในสว่นการคน้หา) 

 เมือ่ใชฟิ้ลด์ทีไ่มไ่ดม้กีารจดัทาํดชันี (แทนทีจ่ะใชฟิ้ลด์ทีม่กีารจดัทาํดชันี) ในการคน้หาเรคคอรด์ในสมดุบนัทกึ การคน้หาจะทาํไดช้า้ลง 
และประสทิธภิาพการทาํงานจะไดร้บัผลกระทบจากปรมิาณของเรคคอรด์ทีค่น้หา (การคน้หาฟิลด์ทีไ่มไ่ดม้กีารจดัทําดชันแีสดงใหเ้หน็เป็นขอ้ความสดีําในสว่นการคน้หา) 

ตวัอย่างเชน่ หากคณุกาํหนดวา่โดยทัว่ไปแลว้ผูใ้ชจ้ะคน้หาเรคคอรด์ผูต้ดิต่อตามฟิลด์ทีม่กีารจดัทาํดชันี จํานวนของเรคคอรด์สาํหรบัสมดุบนัทกึทีม่รีะดบัตํ่าสดุ (ทีเ่รยีกว่าสมดุบนัทกึโหนด Leaf) 
อาจสงูถงึ 100,000 รายการสาํหรบัแต่ละประเภทเรคคอรด์ อย่างไรกต็าม หากโดยทัว่ไปแลว้ผูใ้ชค้น้หาเรคคอรด์ผูต้ดิต่อตามฟิลด์ทีไ่มไ่ดม้กีารจดัทาํดชันี 
คณุสามารถจํากดัขนาดของสมดุบนัทกึโหนด Leaf ใหอ้ยู่ระหวา่ง 20,000 ถงึ 30,000 เรคคอรด์สาํหรบัแต่ละประเภทเรคคอรด์ได ้

การตัง้คา่ขอ้มลูจะแตกต่างกนัไปในแต่ละบรษิทั ดว้ยเหตุนี้ จงึไมม่จีํานวนเรคคอรด์ทีแ่นะนําสาํหรบัสมดุบนัทกึ คณุตอ้งจดัการขนาดสมดุบนัทกึอย่างต่อเนื่อง 
สมดุบนัทกึจะชว่ยใหก้ารคน้หาเรว็ขึน้โดยการลดจํานวนเรคคอรด์ทีถู่กคน้หา 

การจดัทาํและการใช้รายงาน 
ผูใ้ชท้กุรายยกเวน้ผูดู้แลระบบตอ้งอยู่ภายใตก้ฎการแสดงขอ้มลูสาํหรบัรายงาน เมือ่มกีารระบุสมดุบนัทกึผูใ้ชห้รอืสมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองในเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึสาํหรบัการรายงาน 
ขอ้มลูทีใ่ชส้าํหรบัรายงานจะมดีงันี้: 

 เนื้อหาทัง้หมดในการวเิคราะหป์ระวตั ิ(รวมถงึการวเิคราะหป์ระวตัทิีเ่ขา้ใชจ้ากแทบ็การวเิคราะห์ และรายงานทีอ่ยู่ในโฮมเพจของเรคคอรด์) 
จะถูกจํากดัทีส่มดุบนัทกึและรวมถงึทุกระดบัย่อยของสมดุบนัทกึทีเ่ลอืก เรคคอรด์ทีผู่ใ้ชเ้ป็นเจา้ของหรอืทีผู่ใ้ชเ้ป็นหนึง่ในสมาชกิของทมีจะไม่รวมอยู่ดว้ย 
ยกเวน้วา่เรคคอรด์เหลา่นัน้จะอยู่ในสมดุบนัทกึหรอืในสมดุบนัทกึย่อยทีเ่ลอืกดว้ย 



การจดัการ Oracle CRM On Demand 

 

288  การจดัการ Oracle CRM On Demand Release 37 
สงิหาคม 2018 
 

 การรายงานแบบเรยีลไทมจ์ะจํากดัทีข่อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัสมดุบนัทกึ (สมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองหรอืสมดุบนัทกึของผูใ้ช)้ ทีถู่กเลอืกในเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึ 
หากสมดุบนัทกึทีเ่ลอืกมสีมดุบนัทกึย่อยหรอืผูใ้ตบ้งัคบับญัชา รายงานแบบเรยีลไทมจ์ะไมส่นใจขอ้มลูในสมดุบนัทกึย่อยหรอืผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

หมายเหตุ: แมว้า่โดยทัว่ไปแลว้คุณไมจ่ําเป็นตอ้งเปลีย่นโครงสรา้งสมดุบนัทกึของคณุหลงัจากทีคุ่ณตัง้คา่แลว้ แต่คณุสามารถดําเนนิการเปลีย่นแปลงเชน่นัน้ไดโ้ดยไมร่บกวนการทาํงานของระบบ 
และการเปลีย่นแปลงจะมผีลโดยทนัท ีอย่างไรกต็าม การเปลีย่นแปลงจะไมแ่สดงในขอ้มลูของรายงานแบบเรยีลไทมโ์ดยทนัท ี

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการแสดงผลเรคคอรด์ในรายงาน ใหดู้ที ่เกีย่วกบัการแสดงผลเรคคอรด์ในการวเิคราะห์ 

การแสดงข้อมูลผูจ้ดัการ 
เมือ่คณุออกแบบลาํดบัชัน้สมดุบนัทกึของคณุ ใหย้ดึการออกแบบตามหลกัการดงัตอ่ไปนี้: 

 ใชฟ้งักช์นัของกลอ่งกาเครือ่งหมาย ใชง้านการแสดงขอ้มลูผูจ้ดัการ บนโปรไ์ฟลบ์รษิทัใหน้้อยทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทาํได ้

 ตวัเลอืก รวมรายการย่อย มกัจะไมค่อ่ยใชห้รอืไม่มกีารใชใ้นการคน้หาขอ้มลูจํานวนมาก (จํานวนเรคคอรด์ทีถ่อืเป็นขอ้มลูจํานวนมากแตกต่างกนัไปในแต่ละบรษิทั และตามรปูแบบการคน้หา) 

ในบางกรณทีีจ่ําเป็นตอ้งใชต้วัเลอืก รวมรายการย่อย ตวัอย่างเชน่ ผูจ้ดัการตอ้งการรนัรายการบนสมดุบนัทกึผูใ้ชท้ีร่วมผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ย 
เนื่องจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไมส่ามารถแบ่งปนัขอ้มูลซึง่กนัและกนั หากมจีาํนวนมาก เวลาในการคน้หาจะเพิม่ข ึน้ อย่างไรกต็าม เพือ่ประสทิธภิาพในการทาํงานสงูสดุ ใหเ้ลอืกตวัเลอืก 
รวมรายการย่อย เฉพาะเมือ่จําเป็นเทา่นัน้ 

ระดบัลาํดบัชัน้ 
ลาํดบัชัน้สมดุบนัทกึทีม่รีะดบัจํานวนมากและมเีรคคอรด์ทีทุ่กระดบัจะดําเนินการเชน่เดยีวกบัฟงักช์นัทมีทีใ่ชง้านการแสดงขอ้มลูผูจ้ดัการ ลาํดบัชัน้ดงักลา่วจะทาํงานไดด้ใีนชดุขอ้มลูขนาดเลก็ อย่างไรกต็าม 
เมือ่ปรมิาณขอ้มลูเพิม่ข ึน้ สมดุบนัทกึทีม่รีะดบัในลาํดบัชัน้น้อยกวา่ (หรอืไมม่รีะดบัลาํดบัชัน้) จะทาํงานไดด้กีวา่ฟงักช์นัทมีมาก 

หากระดบัหนึง่ของลาํดบัชัน้สมดุบนัทกึของคณุไม่มคีา่เพิม่เตมิสาํหรบัการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูหรอืขอ้มลูขององคก์ร ใหร้วมสมดุบนัทกึและสมดุบนัทกึย่อยทีซ่ํ้าซอ้นกนั ถามผูใ้ชส้มดุบนัทกึวา่ 
โดยทัว่ไปแลว้ พวกเขาสามารถระบุวา่เรคคอรด์อยู่ในหนึง่สมดุบนัทกึย่อยหรอืสมดุบนัทกึย่อยอืน่ของสมดุบนัทกึหลกัเดยีวกนัไดห้รอืไม่ หากพวกเขาไมส่ามารถระบุได้ 
หมายความวา่ตวัเลอืกทีด่ที ีส่ดุคอืการยุบสมดุบนัทกึย่อยทัง้สองลงในสมดุบนัทกึหลกั 

วธิกีารทัว่ไปในการลดจํานวนระดบัในลาํดบัชัน้สมุดบนัทกึคอืการใสค่าํนําหน้าสมดุยอ่ยดว้ยชือ่ของสมดุบนัทกึหลกั ตวัอย่างเชน่ หากคณุมสีมดุบนัทกึย่อยชือ่วา่ North ทีม่สีมดุบนัทกึหลกัชือ่วา่ 
North America ใหล้บสมดุบนัทกึหลกั และเปลีย่นชือ่สมดุบนัทกึย่อยเป็น NA- North 

รายการระหว่างกนั 
รายการระหวา่งกนัคอืหลกัการการทาํสาํเนาเรคคอรด์ในสมดุบนัทกึ รายการระหวา่งกนัมคีา่ใชจ้่ายในการจดัการสาํหรบัผูใ้ช ้เนื่องจากจาํเป็นตอ้งทาํใหข้อ้มลูตรงกนั 
ซึง่สง่ผลใหม้กีารดําเนินการชนดิอ่านเขยีนจํานวนมากทีส่ง่ผลกระทบต่อประสทิธภิาพของเซริฟ์เวอร์ ใหร้ายการระหวา่งกนัมน้ีอยทีส่ดุ 

การจดัการสมดุบนัทึกแบบอตัโนมติั 
โดยทัว่ไปแลว้ เกณฑ์การระบุสมดุบนัทกึจะแมปลงในหนึง่ฟิลด์หรอืมากกวา่นัน้ในประเภทเรคคอรด์ 
คณุสามารถจดัทาํกฏเวริก์โฟลวเ์พือ่จดัการระบุสมุดบนัทกึโดยอตัโนมตัใิหมอ่กีครัง้เมือ่หนึง่ในฟิลด์เหลา่นัน้เปลีย่นแปลง 

ตวัอย่างเชน่ หากคณุมลีาํดบัชัน้สมดุบนัทกึทีช่ ือ่ พืน้ที ่คณุสามารถจดัทาํกฎเวริก์โฟลวเ์พือ่ตรวจสอบฟิลด์ในประเภทเรคคอรด์ (ตวัอย่างเชน่ ฟิลดพ์ืน้ทีใ่นบรษิทั) และยงัสามารถจดัทาํการดําเนินการ 
ระบุสมดุบนัทกึ ในกฎเพือ่อปัเดตสมดุบนัทกึพืน้ทีใ่นเรคคอรด์ดว้ยสมดุบนัทกึใหม่ เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงคา่ของฟิลด์พืน้ทีใ่นบรษิทั 

เมือ่คณุออกแบบชือ่สมดุบนัทกึของคณุ ใหพ้จิารณาวา่คุณตอ้งการใชก้ารดําเนินการเวริ์กโฟลว์ ระบุสมดุบนัทกึ 
ในแนวทางทีท่าํใหก้ารดําเนนิการเวริ์กโฟลวเ์ดยีวสามารถระบุสมดุบนัทกึทีแ่ตกต่างใหก้บัเรคคอรด์ทีแ่ตกต่าง ตามนพิจน์ทีแ่กไ้ขเป็นชือ่สมดุบนัทกึหรอืไม่ 

ตวัอย่างเชน่ สมมตวิา่คณุมบีรษิทัในอเมรกิาเหนอื และคณุยงัมบีรษิทัอยู่ใน EMEA คณุอาจตอ้งการตัง้คา่สมดุบนัทกึแยกกนัเป็นสองรายการสาํหรบัตําแหน่งทีต่ัง้ทีต่่างกนั 
และระบุสมดุบนัทกึทีเ่หมาะสมใหก้บับรษิทัตามตําแหน่งทีต่ัง้ของบรษิทั ในการตัง้คา่เชน่นี้ คณุสามารถจดัทาํสมดุบนัทกึสองรายการทีช่ ือ่วา่อเมรกิาเหนอืกบั EMEA 
จากนัน้คณุสามารถจดัทาํฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกทีก่ําหนดเองชือ่วา่ตําแหน่งทีต่ัง้การขายทีม่คีา่อเมรกิาเหนอืและ EMEA อยูด่ว้ย 
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แลว้เพิม่ฟิลด์ทีก่าํหนดเองนี้ลงในโครงร่างเพจสาํหรบัประเภทเรคคอรด์บรษิทัสาํหรบับทบาททีเ่หมาะสม จากนัน้คณุสามารถจดัทาํการดําเนนิการเวริ์กโฟลว์ ระบุสมดุบนัทกึ 
ทีจ่ะทาํสิง่ต่อไปนี้เมือ่เรคคอรด์บรษิทัไดร้บัการอปัเดต: 

 ประเมนินพิจน์เพือ่กาํหนดคา่ทีเ่ลอืกไวใ้นฟิลด์ตําแหน่งทีต่ัง้การขายในเรคคอรด์บรษิทั 

 เชือ่มโยงเรคคอรด์บรษิทักบัสมดุบนัทกึทีม่ชี ือ่ตรงกบัคา่ทีน่พิจน์สง่คนื 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งจากหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 การจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์: ระบุสมุดบนัทกึ (โปรดดูที ่"การจดัทาํการดําเนินการเวริก์โฟลว์: ระบุสมดุบนัทกึ" ในหน้า 383) 
 

เก่ียวกบัการสนับสนุนบริการทางเวบ็สาํหรบัสมุดบนัทึก 
คณุสามารถจดัการสมดุบนัทกึผา่นบรกิารทางเวบ็ได ้เมือ่บรษิทัของคณุใชง้านสมดุบนัทกึนัน้ Web Service Description Language (WSDL) 
ของสมดุบนัทกึจะพรอ้มใหค้ณุดาวน์โหลดได ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบับรกิารทางเวบ็ โปรดดทูีคู่ม่อื Oracle Web Services On Demand 
 

เก่ียวกบัโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอรด์ 
คณุอาจไมต่อ้งการระบุเจา้ของใหก้บัเรคคอรด์ของประเภทเรคคอรด์บางประเภท ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัความตอ้งการทางธุรกจิของบรษิทัของคณุ ในทางกลบักนั 
คณุอาจตอ้งการจดัการเรคคอรด์ในลกัษณะทีคุ่ณไมจ่ําเป็นตอ้งระบุความเป็นเจา้ของในเรคคอรด์ซํ้าเมือ่พนกังานยา้ยไปรบัผดิชอบในสว่นอืน่ หรอืเมือ่ทมีขายถูกปรบัใหมเ่นื่องจากตวัแบบทางธุรกจิเปลีย่น 
เริม่ตัง้แตร่ลีสี 20 Oracle CRM On Demand อนุญาตใหค้ณุสนบัสนุนความตอ้งการทางธุรกจิในลกัษณะเชน่นี้ไดโ้ดยการเชือ่มโยงสมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองหลกักบัเรคคอรด์ 
แทนทีจ่ะระบุเจา้ของใหก้บัเรคคอรด์ 
ผูใ้ชท้ีเ่ป็นสมาชกิสมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองหลกับนเรคคอรด์จะสามารถเขา้ใชง้านและทาํงานในเรคคอรด์นัน้ไดต้ราบเทา่ทีบ่ทบาทของผูใ้ชแ้ละการตัง้คา่โปรไฟลก์ารเขา้ใชง้านยงัใหส้ทิธิก์ารเขา้ใชง้านทีจ่ําเป็นแ

กผู่ใ้ช ้บรษิทัของคณุอาจยงัตอ้งการตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์บางประเภทเพือ่ใหเ้รคคอรด์ประเภทนัน้ไมจ่ําเป็นตอ้งมทีัง้เจา้ของทีร่ะบุ หรอืสมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองหลกัทีเ่ชือ่มโยง 

Oracle CRM On Demand อนุญาตใหค้ณุตัง้คา่โหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ต่อไปนี้สาํหรบัประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ทีใ่ชส้มุดบนัทกึ: 

 โหมดผูใ้ช้ โหมดผูใ้ชจ้ะคลา้ยคลงึกบัความเป็นเจ้าของเรคคอรด์ในรลีสี 19 และรลีสีกอ่นหน้าอืน่ๆ ของ Oracle CRM On Demand เมือ่มกีารตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ในโหมดผูใ้ช ้
แต่ละเรคคอรด์ของประเภทเรคคอรด์นัน้จะตอ้งมกีารระบุเจา้ของใหก้บัเรคคอรด์ หากมฟิีลด์สมดุบนัทกึอยู่ในเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์ 
ฟิลด์สมดุบนัทกึจะแสดงสมดุบนัทกึของผูใ้ชท้ีเ่ชือ่มโยงกบัเจา้ของ 

หมายเหตุ: เรคคอรด์คาํขอบรกิารสามารถมอียู่ไดโ้ดยไมม่เีจา้ของตามคา่ดฟีอลต์ และประเภทเรคคอรด์บางประเภท เชน่ ผูใ้ช ้และผลติภณัฑ ์จะไมม่เีจา้ของในเรคคอรด์ 
ฟงักช์นันี้ไมเ่ปลีย่นแปลงจากรลีสีกอ่นหน้าของ Oracle CRM On Demand 

 โหมดสมุดบนัทึก เมือ่มกีารตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ในโหมดสมดุบนัทกึ เรคคอรด์ของประเภทเรคคอรด์นัน้จะไมส่ามารถมกีารระบุเจา้ของ 
แต่จะตอ้งมสีมดุบนัทกึหลกัทีก่าํหนดเองสาํหรบัแต่ละเรคคอรด์ ผูใ้ชท้ีเ่ป็นสมาชกิของสมดุบนัทกึหลกัในเรคคอรด์มสีทิธิเ์ขา้ใชแ้ละสามารถทาํงานในเรคคอรด์ 
ตราบเทา่ทีบ่ทบาทของผูใ้ชแ้ละการตัง้คา่โปรไฟล์การเขา้ใชง้านยงัใหส้ทิธิก์ารเขา้ใชง้านทีจ่ําเป็นแก่ผูใ้ช ้คณุสามารถใชโ้หมดสมดุบนัทกึรว่มกบัประเภทเรคคอรด์ทีส่นบัสนุนสมดุบนัทกึเทา่นัน้ 

 โหมดผสม โหมดผสมอาจเรยีกวา่ โหมดผูใ้ชห้รอืโหมดสมดุบนัทกึ เมือ่มกีารตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ใหอ้ยู่ในโหมดนี้ เรคคอรด์ของประเภทเรคคอร์ดนัน้สามารถตัง้คา่โดยวธิใีดวธิหีนึง่ต่อไปนี้: 

 เรคคอรด์อาจมอียู่โดยไมม่กีารระบุเจา้ของหรอืสมุดบนัทกึหลกัทีก่าํหนดเองทีเ่ชือ่มโยง 
ผูใ้ชส้ามารถเขา้ใชง้านเรคคอรด์โดยการเป็นสมาชกิทมีหรอืสมาชกิของสมดุบนัทกึทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ ผูใ้ชท้ีม่บีทบาทผูใ้ชท้ีเ่ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมดได ้
ในขัน้ตอนที ่2 ของวซิารด์การจดัการบทบาทจะสามารถเขา้ใชง้านเรคคอรด์ได ้

 เรคคอรด์สามารถมเีจา้ของทีร่ะบุใหก้บัเรคคอรด์ 

 เรคคอรด์สามารถมสีมดุบนัทกึหลกัทีก่าํหนดเองทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ 

หมายเหตุ: เรคคอรด์ไมส่ามารถมเีจา้ของทีร่ะบุและสมดุบนัทกึหลกัทีก่าํหนดเองทัง้สองอย่างได ้

คณุสามารถใชโ้หมดผสมรว่มกบัประเภทเรคคอรด์ทีส่นบัสนุนสมดุบนัทกึเทา่นัน้ 
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หมายเหตุ: คณุตอ้งใชโ้หมดผูใ้ชข้องเจา้ของเรคคอรด์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์การทาํรายการตวัอย่าง เนื่องจากทุกการทาํรายการตวัอย่างตอ้งเกีย่วขอ้งกบังวดสนิคา้คงคลงัสาํหรบัผูใ้ชท้ีร่ะบุ 
หา้มตัง้คา่โหมดสมดุบนัทกึหรอืโหมดผสมสาํหรบัประเภทเรคคอรด์การทาํรายการตวัอย่าง 

ผูใ้ชส้ามารถระบุสมดุบนัทกึเพิม่เตมิใหก้บัเรคคอร์ดไดโ้ดยไมต่อ้งคาํนงึถงึโหมดความเป็นเจา้ของทีไ่ดต้ัง้คา่ไวส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์ 
และผูใ้ชส้ามารถเชือ่มโยงผูใ้ชเ้พิม่เตมิในเรคคอรด์ไดห้ากประเภทเรคคอรด์ดงักลา่วสนบัสนุนทมี ผูใ้ชท้ีเ่ป็นสมาชกิของสมดุบนัทกึใดๆ 
ทีร่ะบุใหก้บัเรคคอรด์สามารถเขา้ใชง้านเรคคอรด์และสามารถทาํงานกบัเรคคอรด์ ตราบเทา่ทีบ่ทบาทของผูใ้ชแ้ละการตัง้คา่โปรไฟลก์ารเขา้ใชง้านยงัใหส้ทิธิก์ารเขา้ใชง้านทีจ่ําเป็นแกผู่ใ้ช ้

การรายงาน 
สาํหรบัประเภทเรคคอรด์บรษิทัและผูต้ดิต่อ คณุสามารถจดัทาํรายงานแบบเรยีลไทมแ์ละประวตัติามความสมัพนัธ์ระหวา่งเรคคอรด์และสมดุบนัทกึหลกัในเรคคอรด์ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการรายงานและโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการแสดงขอ้มลูเรคคอรด์ในการวเิคราะห์ 

โหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ไม่มผีลกระทบต่อกฎการแสดงขอ้มลูทีใ่ชเ้มือ่คุณเลอืกสมดุบนัทกึในเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึในการวเิคราะห์ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบักฎการแสดงขอ้มลูของสมดุบนัทกึในการรายงาน โปรดดูที ่เกีย่วกบัการออกแบบโครงสรา้งสมดุบนัทกึ (ในหน้า 286) 

ประเภทเรคคอรด์ท่ีสนับสนุนโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอรด์ 
โหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์จะรองรบัประเภทเรคคอร์ทีส่นบัสนุนสมดุบนัทกึทีก่าํหนดเอง โดยมขีอ้ยกเวน้ดงันี้: 

 การปนัส่วน 

 เงนิทุน 

 รายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงั 

 งวดสนิคา้คงคลงั 

 แผนรบัสง่ขอ้ความ 

 Smart Call 

 การแกป้ญัหา 

คณุสามารถตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์อืน่ทัง้หมดทีส่นบัสนุนสมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองในโหมดผูใ้ช ้โหมดสมดุบนัทกึ หรอืโหมดผสม 
คณุสามารถใชโ้หมดความเป็นเจา้ของหลายแบบผสมกนักบัประเภทเรคคอรด์ทีห่ลากหลายทีส่นบัสนุนสมดุบนัทกึ ตวัอย่างเชน่ คณุสามารถตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ผูต้ดิต่อในโหมดสมดุบนัทกึ 
และตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์บรษิทัในโหมดผูใ้ช ้คุณสามารถเปลีย่นโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ไดต้ลอดเวลา 
คณุตัง้ค่าโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์โดยการตัง้คา่ฟิลด์เจา้ของและสมดุบนัทกึในประเภทเรคคอรด์ใหเ้ป็น จําเป็น หรอื ไมจ่ําเป็น ดงัทีแ่สดงในตารางต่อไปนี้ 

หมายเหตุ: โครงรา่งเพจสาํหรบัประเภทเรคคอร์ดจะตอ้งตัง้คา่อย่างถูกตอ้งสาํหรบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่
เกีย่วกบัการตัง้คา่ฟิลด์และโครงรา่งเพจสาํหรบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ (ในหน้า 94) 

โหมดความเป็นเจ้าของเ

รคคอรด์ 
ตัง้ค่าฟิลด์เจ้าของเ

ป็น จาํเป็น 
ตัง้ค่าฟิลดส์มุดบนัทึกเป็น 
จาํเป็น 

รายละเอียดการตัง้ค่าอ่ื

นๆ 
ความเห็น 

โหมดผูใ้ช ้ ใช ่ ไม ่ ไมม่ ี หากฟิลดส์มดุบนัทกึมอียู่ในโครงรา่งเรคคอรด์แลว้ 
ฟิลด์นัน้จะเป็นแบบอ่านอย่างเดยีว 
และจะแสดงชือ่ของสมดุบนัทกึผูใ้ชส้าํหรบัผูใ้ชท้ีเ่ป็นเจา้ของเรคค

อรด์ทีร่ะบุ 

โหมดสมดุบนัทกึ ไม ่ ใช ่ (ไมจ่ําเป็น) ตัง้ฟิลด์ 
เจา้ของ เป็น 
อ่านอย่างเดยีว 

หากฟิลดเ์จา้ของมอียู่ในโครงรา่งเรคคอรด์แลว้ 
ฟิลด์นัน้จะตอ้งเวน้วา่งไว ้

ฟิลด์สมดุบนัทกึเป็นฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกทีม่รีายการสมดุบนั

ทกึทีก่าํหนดเองทีคุ่ณตัง้คา่ไวส้าํหรบับรษิทัของคุณ 
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โหมดความเป็นเจ้าของเ

รคคอรด์ 
ตัง้ค่าฟิลด์เจ้าของเ

ป็น จาํเป็น 
ตัง้ค่าฟิลดส์มุดบนัทึกเป็น 
จาํเป็น 

รายละเอียดการตัง้ค่าอ่ื

นๆ 
ความเห็น 

โหมดผสม ไม ่ ไม ่ ไมม่ ี หากเลอืกสมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองในฟิลด์สมดุบนัทกึบนเรคคอรด์ 
ฟิลด์เจา้ของจะเวน้วา่งไว ้

หากเลอืกผูใ้ชใ้นฟิลด์เจา้ของ 
ฟิลด์สมดุบนัทกึจะตัง้คา่เป็นชือ่ของสมดุบนัทกึผูใ้ชใ้หก้บัเจา้ของโ

ดยอตัโนมตั ิ

ค่าดีฟอลตโ์หมดความเป็นเจ้าของเรคคอรด์ 
สาํหรบับรษิทัทีม่อียู่ทีจ่ดัทาํไวใ้นรลีสี 19 หรอืรลีสีกอ่นหน้าของ Oracle CRM On Demand โหมดผูใ้ชจ้ะเป็นคา่ดฟีอลต์โหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ 
ยกเวน้สาํหรบัประเภทเรคคอรด์คาํขอบรกิารซึง่ตัง้คา่ในโหมดผสมตามคา่ดฟีอลต์ สาํหรบับรษิทัใหม่ 
โหมดผสมจะเป็นคา่ดฟีอลตโ์หมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีส่นบัสนุนโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ 

ค่าดีฟอลต์ในฟิลดเ์จ้าของและสมุดบนัทึก 
เมือ่ผูใ้ชเ้ปิดเพจเรคคอรด์ใหม ่คา่ในฟิลด์เจา้ของและสมดุบนัทกึจะเป็นดงันี้: 

 หากมกีารตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ในโหมดผูใ้ช ้ระบบจะป็อปปเูลทฟิลด์เจา้ของดว้ยชือ่ย่อของผูใ้ชป้จัจุบนัโดยอตัโนมตั ิหากมฟิีลด์สมดุบนัทกึ 
ระบบจะป็อปปเูลทฟิลด์ดงักลา่วดว้ยชือ่สมดุบนัทกึผูใ้ชส้าํหรบัผูใ้ชป้จัจบุนัโดยอตัโนมตั ิ

 หากมกีารตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ในโหมดผสม ระบบจะไมป็่อปปเูลททัง้ฟิลด์เจา้ของและฟิลด์สมดุบนัทกึ 

หมายเหตุ: การนดัหมายทีผู่ใ้ชจ้ดัทาํผา่นปฏทินิของผูใ้ชเ้ป็นขอ้ยกเวน้ของลกัษณะปกตสิาํหรบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ เมือ่ผูใ้ชจ้ดัทาํการนดัหมายผา่นปฏทินิของผูใ้ช ้
ระบบจะป็อปปเูลทฟิลด์เจา้ของดว้ยชือ่ของผูใ้ชป้จัจุบนั โดยไมค่าํนงึถงึโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ 

 หากมกีารตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ในโหมดสมดุบนัทกึ จะเกดิสิง่ต่อไปนี้: 

 ระบบจะไมป็่อปปเูลทฟิลด์เจา้ของในเรคคอรด์ใหม่ 

 สาํหรบัฟิลด์สมดุบนัทกึ คา่ดฟีอลต์จะอา้งองิตามค่าดฟีอลต์ของสมดุบนัทกึทีร่ะบุสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ในเรคคอรด์ผูใ้ชข้องผูใ้ชป้จัจบุนั ดงันี้: 

 หากมกีารระบุสมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองเป็นสมดุบนัทกึดฟีอลต์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ ระบบจะป็อปปเูลทฟิลด์สมดุบนัทกึในเรคคอรด์ใหมด่ว้ยชือ่สมดุบนัทกึดฟีอลต์ทีร่ะบุโดยอตัโนมตั ิ

 หากไมไ่ดร้ะบุสมดุบนัทกึดฟีอลต์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ หรอืหากระบสุมดุบนัทกึของผูใ้ชห้รอืสมดุบนัทกึทัง้หมดเป็นสมดุบนัทกึดฟีอลต์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 
ฟิลด์สมดุบนัทกึจะไมป็่อปปเูลทในเรคคอรด์ใหม ่

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้คา่สมดุบนัทกึดฟีอลต์ตามประเภทเรคคอรด์สาํหรบัผูใ้ช ้โปรดดูที ่การตัง้คา่สมดุบนัทกึดฟีอลต์ตามประเภทเรคคอรด์สาํหรบัผูใ้ช ้(ในหน้า 239) 

หมายเหตุ: หากฟิลด์เจา้ของเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นในโครงรา่งเพจ และหากประเภทเรคคอรด์อยู่ในโหมดผสม ฟิลด์เจา้ของจะเวน้วา่งไวต้ามค่าดฟีอลต์เมือ่ผูใ้ชเ้ปิดเพจเรคคอรด์ใหมท่ีใ่ชโ้ครงรา่งเพจนัน้ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่ฟิลด์และโครงรา่งเพจสาํหรบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอร์ด โปรดดูที ่เกีย่วกบัการตัง้คา่ฟิลด์และโครงรา่งเพจสาํหรบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ (ในหน้า 
94) 

การพิจารณาสาํหรบัโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอรด์ 
เมือ่ตัง้คา่โหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ ใหพ้จิารณาดงัต่อไปนี้: 

 โปรแกรมจดัการการระบุ โปรแกรมจดัการการระบุสามารถระบุเรคคอรด์ใหมส่าํหรบัผูใ้ชเ้ทา่นัน้ 
โปรแกรมนี้สามารถระบุเรคคอรด์ใหม่กต็่อเมือ่ประเภทเรคคอรด์มกีารตัง้คา่อยู่ในโหมดผูใ้ชห้รอืโหมดผสมของความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ 
หากมกีารระบุสมดุบนัทกึหลกัทีก่าํหนดเองใหก้บัเรคคอรด์กอ่นทีโ่ปรแกรมจดัการการระบุจะระบุเรคคอรด์ใหมใ่หก้บัเจา้ของ โปรแกรมจดัการการระบุจะลบสมดุบนัทกึหลกัออกจากเรคคอรด์ 
โปรแกรมจดัการการระบุไมส่ามารถระบุเรคคอรด์ใหมห่ากประเภทเรคคอรด์มกีารตัง้คา่อยูใ่นโหมดสมดุบนัทกึ หากคุณตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ในโหมดสมดุบนัทกึ 
เราขอแนะนําวา่คุณควรปิดการใชง้านกลุ่มกฎทัง้หมดสาํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบักฎการระบุ โปรดดูที ่เกีย่วกบักฎการระบุ (ในหน้า 424) 
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 การทาํงานกบัแอปพลิเคชนัอ่ืนๆ แอปพลเิคชนัต่อไปนี้บงัคบัใหเ้รคคอรด์ตอ้งมเีจา้ของ 
คณุไมส่ามารถใชแ้อปพลเิคชนัเหลา่นี้หากมกีารตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ทีท่าํงานกบัแอปพลเิคชนัไวใ้นโหมดสมดุบนัทกึ และหากมกีารตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ไวใ้นโหมดผสม 
เรคคอรด์นัน้จะตอ้งมเีจา้ของ: 

 Oracle Outlook Email Integration On Demand 

 Oracle Notes Email Integration On Demand 

 Oracle CRM On Demand Integration for Office 

 Oracle CRM On Demand Connected Mobile Sales 

 การอปัเดตเรคคอรด์หลงัจากเปล่ียนโหมดความเป็นเจ้าของ หากคุณเปลีย่นโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ใหก้บัประเภทเรคคอรด์เป็นโหมดผูใ้ช ้
ใหพ้จิารณาการอปัเดตเรคคอรด์ทัง้หมดของประเภทนัน้ๆ ใหม้เีจา้ของ มฉิะนัน้ ผูใ้ชท้ีอ่ปัเดตเรคคอรด์ของประเภทเรคคอรด์นัน้ในครัง้ถดัไปจะถูกบงัคบัใหเ้ลอืกเจา้ของใหก้บัเรคคอรด์ 
และเชน่เดยีวกนั หากคุณเปลีย่นโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ใหก้บัประเภทเรคคอรด์เป็นโหมดสมดุบนัทกึ ใหพ้จิารณาการอปัเดตเรคคอรด์ทัง้หมดของประเภทนัน้ๆ 
ใหม้กีารระบุสมดุบนัทกึหลกัทีก่าํหนดเองทีเ่หมาะสม มฉิะนัน้ ผูใ้ชท้ีอ่ปัเดตเรคคอรด์ของประเภทเรคคอรด์นัน้ในครัง้ถดัไปจะถูกบงัคบัใหเ้ลอืกสมดุบนัทกึหลกัทีก่าํหนดเองใหก้บัเรคคอรด์ 

จะเกิดอะไรขึน้เม่ือคณุเปล่ียนโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอรด์ให้กบัประเภทเรคคอรด์ 
หากบรษิทัของคุณเปลีย่นโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์จากโหมดหนึง่เป็นอกีโหมดหนึง่ 
ระบบจะบงัคบัใชโ้หมดความเป็นเจา้ของใหมน่ัน้กบัเรคคอรด์ใหมข่องประเภทเรคคอรด์นัน้ทุกเรคคอรด์ สาํหรบัเรคคอรด์ทีม่อียู่ การทาํงานจะมลีกัษณะดงันี้: 

 เมือ่โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอรด์ใหมเ่ป็นโหมดผูใ้ช้ สิง่ทีจ่ะเกดิขึน้เมือ่อปัเดตเรคคอรด์เป็นครัง้แรกหลงัจากทีเ่ปลีย่นโหมดความเป็นเจา้ของมดีงันี้: 

 หากเรคคอรด์ไม่มผีูใ้ชท้ีร่ะบุไวใ้หเ้ป็นเจา้ของ ผูใ้ชท้ีอ่ปัเดตเรคคอรด์จะตอ้งเลอืกผูใ้ชใ้นฟิลด์เจา้ของ 

 หากเรคคอรด์มสีมดุบนัทกึหลกัทีก่าํหนดเองเชือ่มโยงอยู่กอ่นแลว้ ชือ่ของสมดุบนัทกึหลกัจะถูกลา้งจากฟิลด์สมดุบนัทกึ 
และชือ่ของสมดุบนัทกึผูใ้ชส้าํหรบัเจา้ของใหมจ่ะแสดงในฟิลด์สมดุบนัทกึ นอกจากนี้ 
สมดุบนัทกึจะถูกลบออกจากเรคคอรด์และไมป่รากฏในสว่นสมดุบนัทกึของเพจรายละเอยีดเรคคอร์ดอกีต่อไป 

 เมือ่โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอรด์ใหมเ่ป็นโหมดสมุดบนัทึก สิง่ทีจ่ะเกดิขึน้เมือ่อปัเดตเรคคอรด์เป็นครัง้แรกหลงัจากทีเ่ปลีย่นโหมดความเป็นเจา้ของมดีงันี้: 

 หากเรคคอรด์ไม่มสีมดุบนัทกึหลกัทีเ่ชือ่มโยงอยู่ก่อนแลว้ ผูใ้ชท้ีอ่ปัเดตเรคคอรด์จะตอ้งเลอืกสมดุบนัทกึหลกัทีก่าํหนดเองในฟิลด์สมดุบนัทกึ 

 หากเรคคอรด์มเีจา้ของทีร่ะบุอยู่กอ่นแลว้ สิง่ทีจ่ะเกดิขึน้มดีงันี้: 

 ฟิลด์เจา้ของจะถูกลา้งออกจากเรคคอรด์ 

 หากประเภทเรคคอรด์สนบัสนุนทมี สมาชกิทัง้หมดในทมียกเวน้เจา้ของเรคคอรด์คนกอ่นจะยงัคงเป็นสมาชกิของทมี 
ลกัษณะจะเหมอืนกนัสาํหรบัสมาชกิในทมีทีเ่ป็นสมาชกิของกลุ่มทีก่าํหนดลว่งหน้า นัน่คอื สมาชกิทัง้หมดของกลุม่ ยกเวน้เจา้ของเรคคอรด์คนกอ่น จะยงัคงเป็นสมาชกิของทมี 
อย่างไรกต็าม ประเภทเรคคอรด์บรษิทัเป็นขอ้ยกเวน้สาํหรบักฎนี้ หากเจา้ของบรษิทัคนกอ่นเป็นสมาชกิของกลุม่ทีก่าํหนดลว่งหน้า สมาชกิทัง้หมดของกลุม่จะถูกลบออกจากทมี 
สมาชกิของทมีคนใดทีไ่มไ่ดเ้ป็นสมาชกิของกลุม่ทีก่าํหนดลว่งหน้าจะยงัคงเป็นสมาชกิของทมีเชน่เดยีวกนักบักรณขีองประเภทเรคคอรด์อืน่ๆ 

หมายเหตุ: ในแอปพลเิคชนัมาตรฐาน ระบบจะไมไ่ดค้งเจา้ของเดมิของเรคคอรด์ไวเ้ป็นสมาชกิของทมี ตามทีอ่ธบิายไวใ้นทีน่ี้ อย่างไรกต็าม 
ผูดู้แลระบบของคณุสามารถตัง้คา่ประเภทเรคคอร์ดเพือ่คงเจา้ของเดมิของเรคคอรด์ไวเ้ป็นสมาชกิของทมีในเรคคอรด์ 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์เพือ่คงเจา้ของเดมิไวเ้ป็นสมาชกิของทมี โปรดด ูการปรบัแต่งความเป็นเจา้ของกอ่นหน้าสาํหรบัเรคคอรด์ทีใ่ชร้ว่มกนั (ในหน้า 
218) 

 เมือ่โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอรด์ใหมเ่ป็นโหมดผสม สิง่ทีจ่ะเกดิขึน้เมือ่อปัเดตเรคคอรด์เป็นครัง้แรกหลงัจากทีเ่ปลีย่นโหมดความเป็นเจา้ของมดีงันี้ 
โดยทีล่กัษณะกลา่วจะใชทุ้กครัง้ทีม่กีารอปัเดตเรคคอรด์ขณะทีป่ระเภทเรคคอรด์อยู่ในโหมดผสม: 

 ผูใ้ชท้ีอ่ปัเดตเรคคอรด์ไมจ่ําเป็นตอ้งเลอืกเจา้ของหรอืสมดุบนัทกึหลกั 

 ผูใ้ชท้ีอ่ปัเดตเรคคอรด์สามารถเลอืกเจา้ของหรอืสมดุบนัทกึหลกัทีก่าํหนดเองใหก้บัเรคคอรด์ใดเรคคอรด์หนึง่ แต่จะเลอืกทัง้สองเรคคอรด์ไมไ่ด ้

 หากผูใ้ชร้ะบุเจา้ของใหก้บัเรคคอรด์ และสมดุบนัทกึหลกัทีก่าํหนดเองไดเ้ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์อยู่กอ่นแลว้ ฟิลด์สมดุบนัทกึหลกัจะถูกลา้งจากเรคคอรด์ 
และสมดุบนัทกึจะถูกลบออกจากเรคคอรด์และไม่ปรากฏในสว่นสมดุบนัทกึของเพจรายละเอยีดเรคคอรด์อกีต่อไป 
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 หากผูใ้ชเ้ชือ่มโยงกบัสมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองเป็นสมดุบนัทกึหลกับนเรคคอรด์ และเรคคอรด์มเีจา้ของทีร่ะบุอยู่กอ่นแลว้ สิง่ทีจ่ะเกดิขึน้มดีงันี้: 

 ฟิลด์เจา้ของจะถูกลา้งออกจากเรคคอรด์ 

 หากประเภทเรคคอรด์สนบัสนุนทมี สมาชกิทัง้หมดในทมียกเวน้เจา้ของเรคคอรด์คนกอ่นจะยงัคงเป็นสมาชกิของทมี 
ลกัษณะจะเหมอืนกนัสาํหรบัสมาชกิในทมีทีเ่ป็นสมาชกิของกลุ่มทีก่าํหนดลว่งหน้า นัน่คอื สมาชกิทัง้หมดของกลุม่ ยกเวน้เจา้ของเรคคอรด์คนกอ่น จะยงัคงเป็นสมาชกิของทมี 
อย่างไรกต็าม ประเภทเรคคอรด์บรษิทัเป็นขอ้ยกเวน้สาํหรบักฎนี้ หากเจา้ของบรษิทัคนกอ่นเป็นสมาชกิของกลุม่ทีก่าํหนดลว่งหน้า สมาชกิทัง้หมดของกลุม่จะถูกลบออกจากเรคคอรด์ 
สมาชกิของทมีคนใดทีไ่มเ่ป็นสมาชกิของกลุ่มทีก่าํหนดลว่งหน้าจะยงัคงเป็นสมาชกิของทมีเช่นเดยีวกนักบักรณขีองประเภทเรคคอรด์อืน่ๆ 

จะเกิดอะไรข้ึนหากอปัเดตเรคคอรด์ผา่นฟังก์ชนัการอปัเดตเป็นกลุ่ม 
ฟงักช์นัอปัเดตเป็นกลุ่ม ซึง่สนบัสนุนเฉพาะประเภทของเรคคอรด์บางประเภท จะอนุญาตใหผู้ใ้ชอ้ปัเดตฟิลด์ในกลุม่ของเรคคอรด์จากเพจรายการ 
เมือ่ผูใ้ชใ้ชฟ้งักช์นัอปัเดตเป็นกลุม่เพือ่อปัเดตกลุม่ของเรคคอรด์ ผูใ้ชจ้ะไมถู่กบงัคบัใหป้้อนคา่ในฟิลด์ทีจ่ําเป็นทีม่คีา่เป็นนัลในเรคคอรด์ ดงันัน้ 
หากผูใ้ชอ้ปัเดตกลุม่ของเรคคอรด์หลงัจากเปลีย่นโหมดความเป็นเจา้ของสาํหรบัประเภทเรคคอรด์แลว้ ผูใ้ชจ้ะไมถู่กบงัคบัใหเ้ลอืกเจา้ของ หรอืสมดุบนัทกึหลกัทีก่าํหนดเองในเรคคอรด์ทีผู่ใ้ชอ้ปัเดต 
แมว้า่โหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ใหมจ่ําเป็นตอ้งใหเ้รคคอรด์มเีจา้ของหรอืสมดุบนัทกึหลกัทีก่าํหนดเองกต็าม 
 

โหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์และงานท่ีสรา้งโดยอตัโนมติั 
โหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์มผีลต่อความเป็นเจา้ของงานทีส่รา้งขึน้อตัโนมตัโิดย Oracle CRM On Demand เชน่ 
งานทีส่รา้งโดยการดําเนนิการจดัทาํงานในกฎเวริ์กโฟลวแ์ละงานทีส่รา้งโดยขัน้ตอนการขายในกระบวนการขาย 

การพิจารณาสาํหรบังานท่ีสร้าง 
ในการสรา้งงาน Oracle CRM On Demand จะพจิารณาดงัต่อไปนี้: 

 ตวัเลอืกทีเ่ลอืกในฟิลด์เจา้ของของการดําเนนิการเวริก์โฟลวห์รอืงานในขัน้ตอนการขาย 

 คา่ในฟิลด์เจา้ของและฟิลด์สมดุบนัทกึของเรคคอร์ดทีม่าหากมคีา่อยู่ในฟิลด์เหลา่นัน้ 

หมายเหตุ: เรคคอรด์ทีม่าสาํหรบังานในขัน้ตอนการขายคอืโอกาสทางการขายจากการเขา้ใชก้ระบวนการขาย หรอืในบางกรณี จากบรษิทัทีเ่ชือ่มโยงกบัโอกาสทางการขาย 
เรคคอรด์ทีม่าสาํหรบัการดําเนินการเวริ์กโฟลว์คอืเรคคอรด์ทีท่รกิเกอร์กฎเวริก์โฟลว์ 

 โหมดความเป็นเจา้ของประเภทเรคคอรด์กจิกรรม 

วิธีการท่ี Oracle CRM On Demand ระบเุจ้าของและสมดุบนัทึกหลกัท่ีกาํหนดเองให้กบังานท่ีสร้าง 
Oracle CRM On Demand สามารถระบุเจา้ของหรอืสมดุบนัทกึหลกัทีก่าํหนดเองสาํหรบังานทีส่รา้งโดยอตัโนมตัอิย่างใดอย่างหนึง่ แต่จะระบุทัง้สองอย่างไมไ่ด ้Oracle CRM On 
Demand สามารถระบุอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้ใหเ้ป็นเจา้ของสาํหรบังานทีส่รา้งโดยอตัโนมตั:ิ 

 ผูใ้ชค้นใดคนหนึง่ต่อไปนี้: 

 เจา้ของเรคคอรด์ทีม่า 

 ผูจ้ดัการของเจา้ของเรคคอรด์ทีม่า 

 ผูใ้ชท้ีม่บีทบาททมีหรอืบทบาทผูใ้ชท้มี 

หมายเหตุ: บทบาททมี คอืบทบาททีอ่ธบิายสว่นทีผู่ใ้ชด้ําเนนิการภายในทมีบนเรคคอรด์ บทบาทผูใ้ชท้มี คอื บทบาทของ Oracle CRM On Demand 
ทีร่ะบุใหก้บัผูใ้ชท้ัง้หมดใน Oracle CRM On Demand รวมถงึผูใ้ชท้ีเ่ป็นสมาชกิของทมีบนเรคคอรด์ 
สมาชกิแต่ละคนของทมีบนเรคคอรด์ทีม่าสามารถมบีทบาททมีเชน่เดยีวกบับทบาทผูใ้ชท้มี 

 สาํหรบังานทีส่รา้งขึน้โดยการดําเนินการเวริก์โฟลว ์จะระบุเจา้ของอยู่ในการดําเนนิการเวริ์กโฟลว ์
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Oracle CRM On Demand สามารถระบุอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้ใหเ้ป็นสมดุบนัทกึหลกัทีก่ําหนดเองของงานทีส่รา้งขึน้โดยอตัโนมตั:ิ 

 สมดุบนัทกึหลกัทีก่าํหนดเองทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ทีม่า 

 สมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองดฟีอลต์สาํหรบัอย่างใดอยา่งหนึง่ในต่อไปนี้: 

 เจา้ของเรคคอรด์ทีม่า 

 ผูจ้ดัการของเจา้ของเรคคอรด์ทีม่า 

 ผูใ้ชท้ีม่บีทบาททมีหรอืบทบาทผูใ้ชท้มี 

สมดุบนัทกึดฟีอลต์ ของผูใ้ชส้าํหรบังานควรกาํหนดคา่ดงัต่อไปนี้: 

 หากสมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองดฟีอลต์ทีส่ามารถมขีอ้มลูนัน้มกีารเชือ่มโยงกบัประเภทเรคคอรด์กจิกรรมในเรคคอรด์ของผูใ้ช ้สมดุบนัทกึนัน้จะเป็นสมดุบนัทกึดฟีอลต์ 

หมายเหตุ: มกีารระบุสมดุบนัทกึดฟีอลต์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ในสมดุบนัทกึดฟีอลต์โดยสว่นประเภทเรคคอรด์ของเพจรายละเอยีดผูใ้ช ้

 หากไม่มกีารระบุสมดุบนัทกึดฟีอลต์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์กจิกรรมในเรคคอรด์ของผูใ้ช ้
และสมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองดฟีอลตส์ามารถมขีอ้มลูทีร่ะบุในฟิลด์สมดุบนัทกึดฟีอลต์บนเรคคอรด์ของผูใ้ช ้
สมดุบนัทกึทีร่ะบุในฟิลด์สมดุบนัทกึดฟีอลต์บนเรคคอรด์ของผูใ้ชน้ัน้จะเป็นสมดุบนัทกึดฟีอลต์ 

หมายเหตุ: สมดุบนัทกึดฟีอลต์จะตอ้งเป็นสมดุบนัทกึทีก่ําหนดเอง Oracle CRM On Demand ไมส่ามารถระบุสมดุบนัทกึผูใ้ชใ้หเ้ป็นสมดุบนัทกึหลกัสาํหรบังานได ้
นอกจากนี้ สมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองดฟีอลต์จะตอ้งเป็นสมดุบนัทกึทีส่ามารถมขีอ้มลู 

หากไมส่ามารถระบุเจา้ของทีเ่หมาะสมหรอืสมดุบนัทกึหลกัทีก่าํหนดเองทีส่ามารถมขีอ้มลูได้ Oracle CRM On Demand จะไมส่รา้งงาน ตารางต่อไปนี้แสดงวธิกีารที ่Oracle CRM 
On Demand กาํหนดเจา้ของหรอืสมดุบนัทกึหลกัทีก่าํหนดเองในการระบุงานทีส่รา้ง 

ตวัเลือกเจ้าของในการดาํเนิ

นการเวิรก์โฟลวห์รืองานใน

ขัน้ตอนการขาย 

เรคคอรด์ท่ีมา: 
เจ้าของหรือสมุดบนัทึกหลกัท่ี

กําหนดเอง 

ประเภทเรคคอรด์กิจกรรม: 
โหมดผูใ้ช้ 

ประเภทเรคคอรด์กิจกรรม: 
โหมดสมุดบนัทึก 

ประเภทเรคคอรด์กิจกรรม: 
โหมดผสม 

เจา้ของเรคคอรด์ทีม่า เจา้ของ เจา้ของเรคคอรด์ทีม่าเป็นเจา้ของงาน หากเจา้ของเรคคอรด์ทีม่ามสีมดุบนัทกึดี

ฟอลต์ Oracle CRM On 
Demand 
จะระบุสมดุบนัทกึนัน้วา่เป็นสมดุบนัทกึห

ลกัสาํหรบังาน 

หากเจา้ของเรคคอรด์ทีม่าไม่มสีมดุบนัทกึ

ดฟีอลต ์ระบบจะไมจ่ดัทาํงาน 
และจะไมม่ขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด 

เจา้ของเรคคอรด์ทีม่าเป็นเจา้ของงาน 

เจา้ของเรคคอรด์ทีม่า สมดุบนัทกึหลกัทีก่าํหนดเอง ระบบไมจ่ดัทาํงาน 
และไม่มขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด 

สมดุบนัทกึหลกัทีก่าํหนดเองจากเรคคอร์

ดทีม่าจะระบุเป็นสมดุบนัทกึหลกัสาํหรบัง

าน 

สมดุบนัทกึหลกัทีก่าํหนดเองจากเรคคอร์

ดทีม่าจะระบุเป็นสมดุบนัทกึหลกัสาํหรบัง

าน 

เจา้ของเรคคอรด์ทีม่า ไมม่เีจา้ของและไม่มสีมดุบนัทกึห

ลกัทีก่าํหนดเอง 
ระบบไมจ่ดัทาํงาน 
และไม่มขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด 

ระบบไมจ่ดัทาํงาน 
และไม่มขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด 

ระบบไมจ่ดัทาํงาน 
และไม่มขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด 
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ตวัเลือกเจ้าของในการดาํเนิ

นการเวิรก์โฟลวห์รืองานใน

ขัน้ตอนการขาย 

เรคคอรด์ท่ีมา: 
เจ้าของหรือสมุดบนัทึกหลกัท่ี

กําหนดเอง 

ประเภทเรคคอรด์กิจกรรม: 
โหมดผูใ้ช้ 

ประเภทเรคคอรด์กิจกรรม: 
โหมดสมุดบนัทึก 

ประเภทเรคคอรด์กิจกรรม: 
โหมดผสม 

ผูจ้ดัการของเจา้ของเรคคอรด์

ทีม่า 
เจา้ของ หากเจา้ของเรคคอรด์ทีม่ามผีูจ้ดัการ 

ผูจ้ดัการจะเป็นเจา้ของงาน 

หากเจา้ของเรคคอรด์ทีม่าไม่มผีูจ้ดัการ 
ลกัษณะจะเป็นดงันี้: 

 สาํหรบักระบวนการขาย 
เจา้ของเรคคอรด์ทีม่าจะเป็นเจา้

ของงาน 

 สาํหรบัการดําเนนิการของเวริ์กโ

ฟลว์ 
จะไมม่กีารจดัทาํงานและไม่มกีา

รแสดงขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลา

ด 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัลกัษณะในกรณีนี้ 
ดูตารางทีส่องในหวัขอ้นี้ 

หากเจา้ของเรคคอรด์ทีม่ามผีูจ้ดัการ 
ผูจ้ดัการจะเป็นเจา้ของงาน 

หากเจา้ของเรคคอรด์ทีม่าไม่มผีูจ้ดัการ 
ลกัษณะจะเป็นดงันี้: 

 สาํหรบักระบวนการขาย 
เจา้ของเรคคอรด์ทีม่าจะเป็นเจา้ข

องงาน 

 สาํหรบัการดําเนนิการของเวริ์กโฟ

ลว ์
จะไมม่กีารจดัทาํงานและไม่มกีาร

แสดงขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด 

ผูจ้ดัการของเจา้ของเรคคอรด์

ทีม่า 
สมดุบนัทกึหลกัทีก่าํหนดเอง ระบบไมจ่ดัทาํงาน 

และไม่มขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด 
ระบบไมจ่ดัทาํงาน 
และไม่มขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด 

ระบบไมจ่ดัทาํงาน 
และไม่มขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด 

ผูจ้ดัการของเจา้ของเรคคอรด์

ทีม่า 
ไมม่เีจา้ของและไม่มสีมดุบนัทกึห

ลกัทีก่าํหนดเอง 
ระบบไมจ่ดัทาํงาน 
และไม่มขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด 

ระบบไมจ่ดัทาํงาน 
และไม่มขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด 

ระบบไมจ่ดัทาํงาน 
และไม่มขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด 

บทบาทของทมีหรอืบทบาทผูใ้

ชข้องทมี 
สมาชกิในทมีอย่างน้อยหนึง่คนมบี

ทบาท 
สมาชกิในทมีเป็นเจา้ของงาน 
จะมกีารจดัทาํงานสาํหรบัสมาชกิแต่ละ

คนในทมีซึง่มบีทบาททีร่ะบุ 

หากสมาชกิในทมีมสีมดุบนัทกึดฟีอลต์ 
Oracle CRM On 
Demand 
จะระบุใหส้มดุบนัทกึนัน้เป็นสมดุบนัทกึห

ลกัสาํหรบังาน 

หากสมาชกิในทมียงัไมม่สีมดุบนัทกึดฟีอ

ลต ์จะระบบไมจ่ดัทาํงาน 
และไม่มขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด 

สมาชกิในทมีเป็นเจา้ของงาน 
จะมกีารจดัทาํงานสาํหรบัสมาชกิแต่ละคน

ในทมีซึง่มบีทบาททีร่ะบุ 

บทบาทของทมีหรอืบทบาทผูใ้

ชข้องทมี 
ไมม่สีมาชกิในทมีทีม่บีทบาท สาํหรบัการดําเนนิการของเวริ์กโฟลว์ 

จะไมม่กีารจดัทาํงานและไม่มกีารแสดง

ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด 

สําหรบักระบวนการขาย 
หากโอกาสทางการขายทีม่ามเีจา้ของ 
เจา้ของโอกาสทางการขายจะเป็นเจา้ขอ

งงาน 
หากโอกาสทางการขายทีม่าไม่มเีจา้ขอ

ง 
จะไมม่กีารจดัทาํงานและไม่มกีารแสดง

ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด 

สาํหรบัการดําเนนิการของเวริ์กโฟลว์ 
จะไมม่กีารจดัทาํงานและไม่มกีารแสดงข้

อความแสดงขอ้ผดิพลาด 

สาํหรบักระบวนการขาย 
หากเจา้ของโอกาสทางการขายทีม่ามสีมุ

ดบนัทกึดฟีอลต์ 
จะมกีารระบุสมดุบนัทกึดฟีอลต์ใหก้บังาน 
หากเจา้ของโอกาสทางการขายทีม่าไม่มสี

มดุบนัทกึดฟีอลต์ 
จะไมม่กีารจดัทาํงานและไม่มกีารแสดงข้

อความแสดงขอ้ผดิพลาด 

สาํหรบัการดําเนนิการของเวริ์กโฟลว์ 
จะไมม่กีารจดัทาํงานและไม่มกีารแสดงข้

อความแสดงขอ้ผดิพลาด 

สาํหรบักระบวนการขาย 
หากโอกาสทางการขายทีม่ามเีจา้ของ 
เจา้ของโอกาสทางการขายจะเป็นเจา้ของ

งาน 
หากโอกาสทางการขายทีม่าไม่มเีจา้ของ 
จะไมม่กีารจดัทาํงานและไม่มกีารแสดงข้

อความแสดงขอ้ผดิพลาด 
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ตวัเลือกเจ้าของในการดาํเนิ

นการเวิรก์โฟลวห์รืองานใน

ขัน้ตอนการขาย 

เรคคอรด์ท่ีมา: 
เจ้าของหรือสมุดบนัทึกหลกัท่ี

กําหนดเอง 

ประเภทเรคคอรด์กิจกรรม: 
โหมดผูใ้ช้ 

ประเภทเรคคอรด์กิจกรรม: 
โหมดสมุดบนัทึก 

ประเภทเรคคอรด์กิจกรรม: 
โหมดผสม 

ผูใ้ชท้ีร่ะบุ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ผูใ้ชท้ีร่ะบเุป็นเจา้ของงาน หากผูใ้ชท้ีร่ะบุมสีมดุบนัทกึดฟีอลต์ 
Oracle CRM On 
Demand 
จะระบุใหส้มดุบนัทกึนัน้เป็นสมดุบนัทกึห

ลกัสาํหรบังาน 

หากผูใ้ชท้ีร่ะบุไม่มสีมดุบนัทกึดฟีอลต์ 
จะไมม่กีารจดัทาํงาน 
ระบบจะไม่แสดงขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลา

ด 

ผูใ้ชท้ีร่ะบเุป็นเจ้าของงาน 

ตารางต่อไปนี้แสดงวธิกีารที ่Oracle CRM On Demand กาํหนดเจา้ของหรอืสมดุบนัทกึหลกัทีก่าํหนดเองซึง่จะระบุใหก้บังานทีส่รา้งในสถานการณ์ต่อไปนี้: 

 มกีารตัง้คา่ตวัเลอืกในฟิลด์ เจา้ของ ในงานขัน้ตอนการขายหรอืการดําเนินการของเวริก์โฟลวเ์ป็นผูจ้ดัการของเจา้ของเรคคอรด์ทีม่า 

 เรคคอรด์ทีม่ามเีจา้ของ 

 ตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์กจิกรรมในโหมดสมดุบนัทกึ 

เจ้าของมีผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการมีสมุดบนัทึกท่ีกาํหนดเอ

งดีฟอลต์ท่ีสามารถมีข้อมูลได้ 
เจ้าของมีสมุดบนัทึกท่ีกาํหนดเอ

งดีฟอลต์ท่ีสามารถมีข้อมูลได้ 
ลกัษณะของกระบวนการขาย ลกัษณะของเวิรก์โฟลว ์

ใช ่ ใช ่ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ Oracle CRM On 
Demand 
ระบุสมดุบนัทกึดฟีอลต์ของผูจ้ดัการเป็นส

มดุบนัทกึหลกัสาํหรบังาน 

Oracle CRM On 
Demand 
ระบุสมดุบนัทกึดฟีอลต์ของผูจ้ดัการเ

ป็นสมดุบนัทกึหลกัสาํหรบังาน 

ใช ่ ไม ่ ใช ่ Oracle CRM On 
Demand 
ระบุสมดุบนัทกึดฟีอลต์ของเจา้ของเรคคอ

รด์ทีม่าเป็นสมดุบนัทกึหลกัสาํหรบังาน 

ระบบไมจ่ดัทาํงาน 
และไม่มขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด 

ไม ่ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ใช ่ Oracle CRM On 
Demand 
ระบุสมดุบนัทกึดฟีอลต์ของเจา้ของเรคคอ

รด์ทีม่าเป็นสมดุบนัทกึหลกัสาํหรบังาน 

ระบบไมจ่ดัทาํงาน 
และไม่มขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด 

ไม ่ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไม ่ ระบบไมจ่ดัทาํงาน 
และไม่มขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด 

ระบบไมจ่ดัทาํงาน 
และไม่มขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด 

 
 

เก่ียวกบัการอิมปอรต์สมุดบนัทึกและการระบุสมุดบนัทึก 
คณุสามารถอมิปอรต์เรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมดุบนัทกึต่อไปนี้ไปยงั Oracle CRM On Demand ได:้ 

 สมุดบนัทึก  สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการอมิปอรต์เรคคอรด์สมดุบนัทกึ โปรดดูที ่ฟิลด์สมดุบนัทกึ: การเตรยีมการอมิปอรต์ (ในหน้า 539) 

 ผูใ้ช้สมุดบนัทึก คณุสามารถอมิปอรต์เรคคอรด์ผูใ้ชส้มดุบนัทกึเพือ่เชือ่มโยงผูใ้ชก้บัสมดุบนัทกึทีก่ําหนดเอง สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการอมิปอรต์เรคคอรด์ผูใ้ชส้มดุบนัทกึ โปรดดูที ่
ฟิลด์ผูใ้ชส้มดุบนัทกึ: การเตรยีมการอมิปอรต์ (ในหน้า 538) 
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 สมุดบนัทึกของบริษทั คณุสามารถอมิปอรต์เรคคอรด์สมดุบนัทกึของบรษิทัเพือ่ระบุสมดุบนัทกึใหก้บับรษิทั สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการอมิปอรต์เรคคอรด์สมดุบนัทกึของบรษิทั โปรดดูที ่
ฟิลด์สมดุบนัทกึของบรษิทั: การเตรยีมการอมิปอรต์ (โปรดดูที ่"ฟิลด์สมดุบนัทกึบรษิทั: การเตรยีมการอมิปอรต์" ในหน้า 517) 

 สมุดบนัทึกของผูติ้ดต่อ คณุสามารถอมิปอรต์เรคคอรด์สมดุบนัทกึของผูต้ดิต่อเพือ่ระบุสมดุบนัทกึใหก้บัผูต้ดิต่อได ้สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการอมิปอรต์เรคคอรด์สมดุบนัทกึของผูต้ดิต่อ โปรดดูที ่
ฟิลด์สมดุบนัทกึของผูต้ดิต่อ: การเตรยีมการอมิปอรต์ (โปรดดทูี ่"ฟิลด์สมดุบนัทกึผูต้ดิต่อ: การเตรยีมการอมิปอรต์" ในหน้า 550) 

หมายเหตุ: ในการอมิปอรต์เรคคอรด์สมดุบนัทกึของบรษิทัหรอืสมดุบนัทกึของผูต้ดิต่อ บทบาทของคณุตอ้งมสีทิธิ ์จดัการสมดุบนัทกึในอนาคต 

เมือ่คณุอมิปอรต์เรคคอรด์เพือ่ระบุสมดุบนัทกึใหก้บับรษิทัและผูต้ดิตอ่ คณุสามารถระบุวนัทีเ่ริม่ตน้และวนัทีส่ ิน้สดุสาํหรบัการระบุสมดุบนัทกึแต่ละรายการ คณุยงัสามารถใชฟิ้ลด์ แฟลกคา่หลกัในอนาคต 
เพือ่ระบุวา่ สมดุบนัทกึทีค่ณุระบุใหก้บับรษิทัหรอืผูต้ดิต่อจะเปลีย่นเป็นสมดุบนัทกึหลกัสาํหรบับรษิทัหรอืผูต้ดิต่อรายนัน้หรอืไมเ่มือ่การระบุมสีถานะเป็นใชง้าน 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการระบุสมดุบนัทกึตามเวลา โปรดดูที ่เกีย่วกบัการระบุสมดุบนัทกึตามเวลา (ในหน้า 297) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 สถานการณ์สาํหรบัการใชส้มดุบนัทกึในการจดัการพืน้ทีก่ารขาย (ในหน้า 299) 

 ตวัอย่างสาํหรบัการใชส้มดุบนัทกึในการจดัการพืน้ทีก่ารขาย (ในหน้า 300) 
 

เก่ียวกบัการระบสุมุดบนัทึกตามเวลา 
คณุสามารถจดัการกบัการระบสุมดุบนัทกึสาํหรบับรษิทัและผูต้ดิต่อ โดยการอมิปอรต์เรคคอรด์สมดุบนัทกึของบรษิทัและเรคคอรด์สมดุบนัทกึของผูต้ดิต่อ 
คณุสามารถระบุวนัทีเ่ริม่ต้นและวนัทีส่ ิน้สดุสาํหรบัการระบุสมดุบนัทกึแต่ละรายการทีค่ณุอมิปอรต์ได้ หากคณุไมไ่ดร้ะบุวนัทีเ่ริม่ตน้สาํหรบัการระบุสมุดบนัทกึ การระบุจะทาํงานทนัท ีคณุยงัสามารถใชฟิ้ลด ์
แฟลกคา่หลกัในอนาคต เพือ่ระบุวา่ สมดุบนัทกึทีค่ณุระบุใหก้บับรษิทัหรอืผูต้ดิต่อจะเปลีย่นเป็นสมุดบนัทกึหลกัสาํหรบับรษิทัหรอืผูต้ดิต่อนัน้หรอืไมเ่มือ่การระบุสมดุบนัทกึเปลีย่นเป็นใชง้าน 

หมายเหตุ: ในการอมิปอรต์เรคคอรด์สมดุบนัทกึของบรษิทัหรอืสมดุบนัทกึของผูต้ดิต่อ บทบาทของคณุตอ้งมสีทิธิ ์จดัการสมดุบนัทกึในอนาคต 

อปัเดตการระบสุมดุบนัทึกของบริษทัและผูติ้ดต่อ 
ขัน้ตอนการระบุสมดุบนัทกึจะทาํงานเป็นระยะๆ เพือ่ตรวจสอบการระบุสมดุบนัทกึทัง้หมดสาํหรบับรษิทัและผูต้ดิตอ่ และจะอปัเดตการระบุตามความจาํเป็น 
ในการกาํหนดกาํหนดการทํางานของขัน้ตอนการระบุสมดุบนัทกึสาํหรบัอนิสแตนซข์อง Oracle CRM On Demand โปรดตดิต่อ Oracle CRM On Demand 
Customer Care 

ขัน้ตอนการระบุสมดุบนัทกึจะอปัเดตการระบุสมดุบนัทกึสาํหรบับรษิทัและผูต้ดิต่อดงัต่อไปนี้: 

 ใช้งานการระบุสมุดบนัทึก หากถงึวนัทีเ่ริม่ตน้ของการระบุสมดุบนัทกึและการระบุยงัไมเ่ริม่ทาํงาน การระบุจะเริม่ทาํงานนบัจากนัน้ เมือ่การระบุสมุดบนัทกึทํางาน 
ผูใ้ชท้ีเ่ป็นสมาชกิของสมดุบนัทกึนัน้จะมสีทิธิเ์ขา้ใชบ้รษิทัหรอืผูต้ดิต่อผา่นทางการเป็นสมาชกิของสมดุบนัทกึนัน้ 

ตวัอย่างเชน่ คณุอาจอมิปอรต์เรคคอรด์สมดุบนัทกึของบรษิทัทีร่ะบุสมดุบนัทกึ A ใหก้บับรษิทั 1 โดยมวีนัทีเ่ริม่ตน้คอื 1 มกราคมปีถดัไป เมือ่ข ัน้ตอนการระบุสมดุบนัทกึเกดิขึน้ ณ 
เริม่ตน้วนัของวนัที ่1 มกราคมปีถดัไป การระบุสมดุบนัทกึสาํหรบัสมดุบนัทกึ A ในบรษิทั 1 จะเริม่ทาํงาน 

 กาํหนดว่าจะให้สมุดบนัทึกเป็นสมุดบนัทึกหลกัหรือไม ่หากฟิลด์ แฟลกคา่หลกัในอนาคต ตัง้คา่เป็น Y สาํหรบัการระบุสมดุบนัทกึ และการระบุทาํงานไปแลว้ 
สมดุบนัทกึจะกลายเป็นสมดุบนัทกึหลกัสาํหรบับรษิทัหรอืผูต้ดิต่อ 

ตวัอย่างเชน่ สมมตวิา่ สมดุบนัทกึ A เป็นสมดุบนัทกึหลกัสาํหรบับรษิทั 1 คณุอาจอมิปอรต์เรคคอรด์สมดุบนัทกึของบรษิทัทีร่ะบุสมดุบนัทกึ B ใหก้บับรษิทั 1 ดว้ยวนัทีเ่ริม่ตน้เป็น 1 
มกราคมปีถดัไป และตัง้คา่ฟิลด์แฟลกคา่หลกัในอนาคตเป็น Y เมือ่ข ัน้ตอนการระบุสมดุบนัทกึเกดิขึน้ ณ เริม่ตน้วนัของวนัที ่1 มกราคมปีถดัไป การระบุสมดุบนัทกึสาํหรบัสมดุบนัทกึ B 
ใหก้บับรษิทั 1 จะเปลีย่นเป็นใชง้าน และสมดุบนัทกึ B จะกลายเป็นสมดุบนัทกึหลกัสาํหรบับรษิทั 1 สมดุบนัทกึ A จะไมเ่ป็นสมดุบนัทกึหลกัสําหรบับรษิทั 1 อกีต่อไป อย่างไรกต็าม 
การระบุสมดุบนัทกึ A ใหก้บับรษิทั 1 จะยงัคงทาํงานอยู่ เวน้แต่วนัทีส่ ิน้สดุของการระบุจะผา่นไปแลว้เมือ่ข ัน้ตอนการระบุสมดุบนัทกึเกดิขึน้ 

 แก้ไขข้อขดัแย้งหากมีการระบุสมุดบนัทึกมากกว่าหน่ึงรายการเป็นสมุดบนัทึกหลกั 
หากการระบุสมดุบนัทกึหลายรายการสาํหรบับรษิทัหรอืผูต้ดิต่อรายใดรายหนึง่มวีนัทีเ่ริม่ตน้เหมอืนกนัและฟิลด์แฟลกคา่หลกัในอนาคตตัง้คา่เป็น Y 
ลกัษณะต่อไปนี้จะเกดิขึน้เมือ่วนัทีเ่ริม่ตน้ของการระบุมาถงึ: 
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 การระบุสมดุบนัทกึทัง้หมดจะเปลีย่นเป็นทาํงาน 

 การระบุสมดุบนัทกึแรกทีท่าํงานจะกลายเป็นสมดุบนัทกึหลกัสาํหรบัเรคคอรด์ 

 หากมสีมดุบนัทกึหลกัอยู่แลว้สาํหรบัเรคคอรด์ สมดุบนัทกึนัน้จะไมเ่ป็นสมดุบนัทกึหลกัสาํหรบัเรคคอรด์อกีต่อไป แต่การระบุสมดุบนัทกึจะยงัคงทาํงานอยู ่
เวน้แต่วนัทีส่ ิน้สดุของการระบุสมดุบนัทกึจะผ่านไปแลว้ 

ตวัอย่างเชน่ สมมตวิา่ สมดุบนัทกึ A เป็นสมดุบนัทกึหลกัสาํหรบับรษิทั 1 คณุสามารถอมิปอร์ตเรคคอรด์สมดุบนัทกึของบรษิทัสองเรคคอรด์สาํหรบับรษิทั 1 
โดยทีเ่รคคอรด์หนึง่จะระบุสมดุบนัทกึ B ใหก้บับรษิทั 1 และอกีเรคคอรด์จะระบุสมดุบนัทกึ C ใหก้บับรษิทั 1 การระบุทัง้คูจ่ะมวีนัทีเ่ริม่ต้นเดยีวกนัคอื 1 มกราคมปีถดัไป 
และการระบุทัง้คูจ่ะมฟิีลด์แฟลกคา่หลกัในอนาคตตัง้คา่เป็น Y เมือ่ข ัน้ตอนการระบุสมดุบนัทกึเกดิขึน้ ณ เริม่ตน้วนัของวนัที ่1 มกราคมปีถดัไป การระบุสาํหรบัสมดุบนัทกึ B 
และสมดุบนัทกึ C สาํหรบับรษิทั 1 จะเปลีย่นเป็นทาํงาน และการระบุทีป่ระมวลผลกอ่นจะกลายเป็นสมดุบนัทกึหลกัสาํหรบับรษิทั 1 สมดุบนัทกึ A 
จะไมเ่ป็นสมดุบนัทกึหลกัสาํหรบับรษิทั 1 อกีต่อไป อย่างไรกต็าม การระบุสมดุบนัทกึ A สาํหรบับรษิทั 1 จะยงัคงทาํงานอยู่ 
เวน้แต่วนัทีส่ ิน้สดุของการระบุจะผา่นไปแลว้เมือ่ข ัน้ตอนการระบุสมดุบนัทกึเกดิขึน้ 

 เลิกใช้การระบุสมุดบนัทึกและนําสมุดบนัทึกหลกัออกตามความจาํเป็น หากวนัทีส่ ิ้นสดุของเรคคอรด์การระบุสมดุบนัทกึผ่านมาแลว้ การระบุจะเปลีย่นเป็นไมใ่ชง้าน 
และสมดุบนัทกึจะถูกนําออกจากเรคคอรด์ นอกจากนี้ หากสมดุบนัทกึเป็นสมดุบนัทกึหลกัสาํหรบับรษิทัหรอืผูต้ดิต่อ สมดุบนัทกึจะไมเ่ป็นสมดุบนัทกึหลกัสาํหรบับรษิทัหรอืผูต้ดิต่ออกีต่อไป 

ตวัอย่างเชน่ สมมตวิา่ สมดุบนัทกึ A เป็นสมดุบนัทกึหลกัสาํหรบับรษิทั 1 วนัทีส่ ิน้สดุของการระบุสมดุบนัทกึคอืวนัที ่31 ธนัวาคมปีนี้ เมือ่สครปิต์การระบุสมดุบนัทกึรนั ณ 
เริม่ตน้วนัในวนัที ่1 มกราคมปีถดัไป การระบุสมดุบนัทกึจะเปลีย่นเป็นไมใ่ชง้านและสมดุบนัทกึ A จะถูกนําออกจากตําแหน่งสมดุบนัทกึหลกัสาํหรบับรษิทั 1 

เมือ่การระบุสมดุบนัทกึเปลีย่นเป็นไมใ่ชง้าน ความสมัพนัธ์ระหวา่งสมดุบนัทกึกบับรษิทัหรอืผูต้ดิต่อจะสิน้สดุลง และสมดุบนัทกึจะถูกนําออกจากบรษิทัหรอืผูต้ดิต่อ 
ผูใ้ชจ้ะไมม่สีทิธิเ์ขา้ใชบ้รษิทัหรอืผูต้ดิต่อผา่นทางการเป็นสมาชกิของสมดุบนัทกึ อย่างไรกต็าม ผูใ้ชท้ีเ่ขา้ใชบ้รษิทัหรอืผูต้ดิต่อผา่นทางสมดุบนัทกึอืน่หรอืสว่นประกอบการควบคุมการเขา้ใชอ้ืน่ 
เชน่ การเป็นสมาชกิของทมี จะยงัคงสามารถเขา้ใชเ้รคคอรด์ได ้

คณุไมส่ามารถเปลีย่นขัน้ตอนการระบุสมดุบนัทกึได ้

ตวัอย่างของการระบสุมดุบนัทึกตามเวลา 
สาํหรบัตวัอย่างของการระบุสมดุบนัทกึตามเวลา ใหดู้รายการต่อไปนี้: สมดุบนัทกึ A ไมไ่ดร้ะบุใหก้บับรษิทั 1 ในวนัที ่1 ธนัวาคมปีนี้ คณุอมิปอรต์เรคคอรด์สมดุบนัทกึของบรษิทัทีร่ะบุสมดุบนัทกึ A 
ใหก้บับรษิทั 1 การระบุสมดุบนัทกึมวีนัทีเ่ริม่ต้นคอืวนัที ่1 มกราคมปีถดัไป และวนัทีส่ ิน้สดุคอืวนัที ่31 มนีาคมของปีเดยีวกนั 
ขัน้ตอนการระบุสมดุบนัทกึจะใชง้านและเลกิใชก้ารระบุสมดุบนัทกึดงัต่อไปนี้: 

 กอ่นขัน้ตอนการระบุสมดุบนัทกึเกดิขึน้ ณ เริม่ตน้วนัในวนัที ่1 มกราคมปีถดัไป การระบุสมดุบนัทกึ A ใหก้บับรษิทั 1 จะไมท่าํงาน และสมดุบนัทกึ A 
จะไมป่รากฏในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมดุบนัทกึของเพจรายละเอยีดของบรษิทั 1 

 เมือ่ข ัน้ตอนการระบุสมดุบนัทกึเกดิขึน้ ณ เริม่ตน้วนัในวนัที ่1 มกราคมปีถดัไป ขัน้ตอนการระบุสมดุบนัทกึจะใชง้านการระบุสมดุบนัทกึ เมือ่เกดิเหตุการณ์นี้ข ึน้ สมดุบนัทกึ A 
จะปรากฏในส่วนขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมดุบนัทกึของเพจรายละเอยีดของบรษิทั 1 

 เมือ่ข ัน้ตอนการระบุสมดุบนัทกึเกดิขึน้ หลงัจากสิ้นสดุวนัที ่31 มนีาคมปีถดัไป ขัน้ตอนการระบุสมดุบนัทกึจะไมใ่ชง้านการระบุสมดุบนัทกึ เมือ่เกดิเหตุการณ์นี้ข ึน้ สมดุบนัทกึ A 
จะไมป่รากฏในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมดุบนัทกึของเพจรายละเอยีดของบรษิทั 1 อกีต่อไป 

ข้อจาํกดัเม่ือระบวุนัท่ีเร่ิมต้นและวนัท่ีส้ินสดุสาํหรบัการระบุสมดุบนัทึก 
เมือ่คณุระบุวนัทีเ่ริม่ตน้และวนัทีส่ ิน้สดุสาํหรบัการระบุสมดุบนัทกึ โปรดทราบขอ้จํากดัต่อไปนี้: 

 หากคุณระบุทัง้วนัทีเ่ริม่ต้นและวนัทีส่ ิน้สดุ วนัทีเ่ริม่ตน้ตอ้งอยู่กอ่นวนัทีส่ ิน้สดุ 

 หากคุณไมไ่ดร้ะบุวนัทีเ่ริม่ตน้ การระบุจะเปลีย่นเป็นทาํงานในเวลาทีม่กีารเพิม่ลงใน Oracle CRM On Demand 

 หากคุณไมไ่ดร้ะบุวนัทีส่ ิน้สดุ การระบุสมดุบนัทกึจะยงัคงทาํงานอยู่ เวน้แต่สมดุบนัทกึจะถูกนําออกจากเรคคอรด์ 

 หากคุณระบุวนัทีส่ ิน้สดุและไมไ่ดร้ะบุวนัทีเ่ริม่ต้น การระบุสมดุบนัทกึจะทาํงานในทนัท ีและจะยงัคงทาํงานอยู่จนกวา่จะถงึวนัทีส่ ิน้สดุหรอืการระบุสมดุบนัทกึถูกนําออกจากเรคคอรด์ 
แลว้แต่อย่างใดมาถงึกอ่น 
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ตวัอย่างเชน่ คณุอาจอมิปอรต์เรคคอรด์สมดุบนัทกึของบรษิทัทีร่ะบุสมดุบนัทกึ A ใหก้บับรษิทั 1 และไมไ่ดก้าํหนดวนัทีเ่ริม่ต้นและวนัทีส่ ิน้สดุ ในกรณนีี้ 
การระบุสมดุบนัทกึจะทาํงานในทนัทแีละจะไมถู่กยกเลกิการใชง้านโดยขัน้ตอนการระบุสมดุบนัทกึ เนื่องจากการระบุสมดุบนัทกึไมม่วีนัทีส่ ิน้สดุ อย่างไรกต็าม คณุสามารถนําสมดุบนัทกึ A ออกจากบรษิทั 
1 ไดผ้า่นทางอนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช ้

หมายเหตุ: บรษิทัหนึง่สามารถกาํหนดสมดุบนัทกึไดห้ลายรายการพรอ้มกนั ดว้ยวนัทีเ่ริม่ตน้และวนัทีส่ ิน้สดุทีเ่หมอืนกนัหรอืแตกต่างกนัไดส้าํหรบัการระบุสมดุบนัทกึแต่ละรายการ เชน่เดยีวกนั 
ผูต้ดิต่อหนึง่รายสามารถระบุสมดุบนัทกึไดห้ลายรายการพรอ้มกนั ดว้ยวนัทีเ่ริม่ต้นและวนัทีส่ ิน้สดุทีเ่หมอืนกนัหรอืแตกต่างกนัไดส้าํหรบัการระบุสมดุบนัทกึแต่ละรายการ 

คณุสามารถดูวนัทีเ่ริม่ต้นและวนัทีส่ ิน้สดุในรายละเอยีดการระบุสมดุบนัทกึในอนิเตอรเ์ฟซผูใ้ชใ้น Oracle CRM On Demand แต่คณุไมส่ามารถเปลีย่นวนัทีเ่หลา่นี้ในอนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช ้

เก่ียวกบัการอปัเดตการระบสุมดุบนัทึกท่ีมีอยู่ 
หากคุณอมิปอรต์เรคคอรด์เพือ่ระบุสมดุบนัทกึใหก้บับรษิทัหรอืผูต้ดิต่อ และสมดุบนัทกึมกีารระบุใหก้บับรษิทัหรอืผูต้ดิต่อไวแ้ลว้ เรคคอรด์การระบุสมุดบนัทกึทีม่อียู่ใน Oracle CRM On 
Demand จะไดร้บัการอปัเดตดว้ยคา่จากเรคคอรด์ทีอ่มิปอรต์ คณุยงัสามารถแทนทีค่า่ทีม่อียู่ในฟิลด์วนัทีเ่ริม่ตน้และวนัทีส่ ิ้นสดุโดยการอมิปอรต์คา่วา่ง ตวัอย่างเชน่ สมมตวิา่สมดุบนัทกึ A 
มกีารระบใุหก้บับรษิทั 1 อยู่แลว้ การระบุมวีนัทีเ่ริม่ตน้ในอดตีและวนัทีส่ ิ้นสดุในอนาคต คณุสามารถอมิปอรต์เรคคอรด์สมดุบนัทกึของบรษิทัสาํหรบัสมดุบนัทกึ A และบรษิทั 1 
ทีม่วีนัทีเ่ริม่ตน้เหมอืนกบัการระบุทีม่อียู่แต่ไมม่วีนัทีส่ ิน้สดุได ้ในกรณนีี้ การระบุทีม่อียู่จะไดร้บัการอปัเดตและวนัทีส่ ิ้นสดุจะถูกลบออก 

เกณฑ์สาํหรบัการอปัเดตการระบุสมุดบนัทึกท่ีใช้งาน 
หากการระบุสมดุบนัทกึทีม่อียู่ใชง้านอยู่แลว้ ชว่งเวลาทีใ่ชง้านสาํหรบัการระบุทีม่อียู่และเรคคอรด์ทีค่ณุอมิปอรต์ตอ้งคาบเกีย่วกนัหรอืต่อเนื่องกนั 
วนัทีเ่ริม่ตน้และวนัทีส่ ิน้สดุของเรคคอรด์ทีคุ่ณอมิปอรต์เพือ่อปัเดตการระบุสมดุบนัทกึทีใ่ชง้านตอ้งตรงกบัเกณฑต์่อไปนี้: 

 หากการระบุทีม่อียู่ไมม่วีนัทีส่ ิน้สดุ วนัทีเ่ริม่ตน้ของเรคคอรด์ทีค่ณุอมิปอรต์ตอ้งไมเ่ป็นวนัทีใ่นอนาคต 

 วนัทีเ่ริม่ตน้ของเรคคอรด์ทีค่ณุอมิปอรต์ตอ้งชา้กว่าวนัทีส่ ิ้นสดุของการระบุทีม่อียู่ไมเ่กนิกว่า 7 วนั 

หากไมต่รงตามเกณฑเ์หลา่นี้ การระบุสมดุบนัทกึทีใ่ชง้านทีม่อียู่จะไมไ่ดร้บัการอปัเดต 

เกณฑ์สาํหรบัการอปัเดตการระบุสมุดบนัทึกของอนาคต 
หากคุณอมิปอรต์เรคคอรด์เพือ่ระบุสมดุบนัทกึใหก้บับรษิทัหรอืผูต้ดิต่อ และมเีรคคอรด์การระบุสมดุบนัทกึซึง่มวีนัทีเ่ริม่ตน้ในอนาคตสาํหรบัสมดุบนัทกึเดยีวกนัอยู่แลว้ และสาํหรบับรษิทัหรอืผูต้ดิต่อเดยีวกนั 
วนัทีส่ ิ้นสดุของการระบุทีคุ่ณอมิปอรต์ตอ้งไมเ่กนิกวา่ 7 วนักอ่นวนัทีเ่ริม่ต้นของเรคคอรด์การระบุทีม่อียู่ ตวัอย่างเชน่ มเีรคคอรด์ทีจ่ะกาํหนดสมดุบนัทกึ A ใหก้บับรษิทั 1 ในวนัที ่1 กมุภาพนัธ์ 
ปีถดัไปอยู่แลว้ และคุณตอ้งการเปลีย่นวนัทีเ่ริม่ต้นของการระบุเป็นวนัที ่1 มกราคมของปีถดัไป วนัทีส่ ิ้นสดุของเรคคอรด์ทีคุ่ณอมิปอรต์ตอ้งไมอ่ยู่ก่อนวนัที ่25 มกราคมของปีถดัไป 
หากวนัทีส่ ิ้นสดุของเรคคอรด์การระบุทีค่ณุอมิปอร์ตคอื 24 มกราคม หรอืกอ่นหน้า การอมิปอรต์เรคคอรด์ไมส่าํเรจ็และมกีารแสดงขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดเพือ่บอกวา่มเีรคคอรด์อยู่แลว้ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบัการอมิปอรต์สมดุบนัทกึและการระบุสมดุบนัทกึ (ในหน้า 296) 

 สถานการณ์สาํหรบัการใชส้มดุบนัทกึในการจดัการพืน้ทีก่ารขาย (ในหน้า 299) 

 ตวัอย่างสาํหรบัการใชส้มดุบนัทกึในการจดัการพืน้ทีก่ารขาย (ในหน้า 300) 
 

สถานการณ์สาํหรบัการใช้สมดุบนัทึกในการจดัการพืน้ท่ีการขาย 
สถานการณ์นี้จะแสดงตวัอย่างหนึง่ของวธิกีารทีบ่รษิทัของคณุอาจใชส้มดุบนัทกึทีก่าํหนดเอง ในสถานการณ์นี้ สมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองจะมกีารใชเ้พือ่จดัการพืน้ทีก่ารขาย 
คณุอาจใชฟ้งักช์นัสมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองในสถานะทีแ่ตกต่างออกไปได้ ขึน้อยู่กบัรปูแบบธุรกจิของคณุ 

องคก์รของคุณจะจดัการบรษิทัตามหลกัทางภูมศิาสตร ์และกาํหนดกลุม่ของตวัแทนขายเพือ่ทาํงานกบับรษิทัในแต่ละพืน้ทีท่างภูมศิาสตร์ 
นอกจากนี้คณุอาจตอ้งการระบุตวัแทนขายใหมจ่ากพืน้ทีห่นึ่งไปยงัพืน้ทีห่นึง่ดว้ยเหตุผลทีห่ลากหลายได ้เมือ่มกีารระบุใหม ่คณุตอ้งระบุความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแทนขายกบัพื้นทีใ่หม ่กรณีทีไ่ม่คอ่ยพบคอื 
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บรษิทัยา้ยจากพื้นทีห่นึง่ไปยงัอกีพื้นที ่เมือ่มกีารยา้ยทีต่ัง้ คณุตอ้งปรบัความสมัพนัธ์ระหวา่งบรษิทักบัพื้นทีใ่หม่ ตวัอย่างการตัง้คา่สมดุบนัทกึ ผูใ้ช ้และบรษิทัเพือ่สนบัสนุนสถานการณ์นี้มอียู่ใน 
ตวัอย่างสาํหรบัการใชส้มดุบนัทกึในการจดัการพืน้ทีก่ารขาย (ในหน้า 300) 
 

ตวัอยา่งสาํหรบัการใช้สมุดบนัทึกในการจดัการพืน้ท่ีการขาย 
หวัขอ้นี้จะแสดงตวัอย่างการใชส้มดุบนัทกึทีก่าํหนดเองเพือ่จดัการพืน้ทีก่ารขาย คณุอาจใชฟ้งักช์นัสมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองในลกัษณะทีแ่ตกต่างออกไปได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัรปูแบบธุรกจิของคุณ 
ตวัอย่างในหวัขอ้นี้จะสนบัสนุนสถานการณ์ทีอ่ธบิายใน สถานการณ์สาํหรบัการใชส้มดุบนัทกึในการจดัการพืน้ทีก่ารขาย (ในหน้า 299) 

การใช้สมุดบนัทึกเพือ่จดัการพื้นทีก่ารขาย 

1 จดัทาํหรอือมิปอรต์สมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองทีค่ณุต้องการใชส้าํหรบัพื้นทีก่ารขายของคณุ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการสรา้งสมดุบนัทกึ โปรดดูที ่การสรา้งสมดุบนัทกึและลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึ (โปรดดูที ่"การจดัทาํสมดุบนัทกึและลาํดบัชัน้สมดุบนัทกึ" ในหน้า 307) 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการอมิปอรต์สมดุบนัทกึ โปรดดูที ่ฟิลด์สมดุบนัทกึ: การเตรยีมการอมิปอรต์ (ในหน้า 539) 

2 เชือ่มโยงตวัแทนขายของคณุกบัสมดุบนัทกึพื้นทีท่ ีเ่หมาะสม 

คณุสามารถเชือ่มโยงผูใ้ชก้บัสมดุบนัทกึไดโ้ดยตรงใน Oracle CRM On Demand หรอืคณุสามารถอมิปอรต์เรคคอรด์ผูใ้ชส้มดุบนัทกึกไ็ด้ 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการเชือ่มโยงผูใ้ชก้บัสมดุบนัทกึ โปรดดูที ่การเชือ่มโยงผูใ้ชก้บัสมดุบนัทกึ (ในหน้า 308) สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการอมิปอรต์เรคคอรด์ผูใ้ชส้มดุบนัทกึ โปรดดูที ่
ฟิลด์ผูใ้ชส้มดุบนัทกึ: การเตรยีมการอมิปอรต์ (ในหน้า 538) 

3 ตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์บรษิทัในโหมดสมดุบนัทกึ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้คา่โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอรด์ โปรดดูที ่การตัง้คา่โหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ (ในหน้า 306) 

4 อมิปอรต์เรคคอรด์สมดุบนัทกึของบรษิทัทีจ่ําเป็นเพือ่ระบุสมดุบนัทกึของพืน้ทีท่ ีเ่หมาะสมใหก้บับรษิทั 

ใชว้นัทีเ่ริม่ตน้ในเรคคอรด์สมดุบนัทกึของบรษิทัแต่ละเรคคอรด์เพือ่ระบุวนัทีเ่มือ่การระบุมผีล ซึง่หมายถงึ วนัทีคุ่ณตอ้งการใหต้วัแทนขายของคณุสามารถเขา้ใชเ้รคคอรด์บรษิทัในพื้นทีข่องตน 
หากตอ้งการ คณุยงัสามารถระบุวนัทีซ่ ึง่ใหก้ารระบุสมดุบนัทกึแต่ละรายการสิน้สดุลงได ้

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการอมิปอรต์เรคคอรด์การระบุสมดุบนัทกึ โปรดดูทีห่วัขอ้ต่อไปนี้: 

 ฟิลด์สมดุบนัทกึบรษิทั: การเตรยีมการอมิปอรต์ (ในหน้า 517) 

 เกีย่วกบัการอมิปอรต์สมดุบนัทกึและการระบุสมดุบนัทกึ (ในหน้า 296) 

 เกีย่วกบัการระบุสมดุบนัทกึตามเวลา (ในหน้า 297) 

หลงัจากคณุอมิปอรต์เรคคอรด์สมดุบนัทกึของบรษิทั และขัน้ตอนการระบสุมดุบนัทกึใชง้านการระบุในวนัทีเ่ริม่ตน้ทีก่าํหนด ตวัแทนขายของคณุสามารถเขา้ใชเ้รคคอรด์ในพืน้ทีข่องตน 

หากตวัแทนขายไดร้บัการระบุจากพืน้ทีห่นึง่ไปยงัพืน้ทีอ่ ืน่อกีครัง้ คณุตอ้งปรบัความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแทนขายและพืน้ทีใ่หม่   

ในการปรบัความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแทนขายกบัพื้นทีใ่หม่ 

 อปัเดตเรคคอรด์ผูใ้ชส้าํหรบัตวัแทนขาย ดงัต่อไปนี้: 

 หากมกีารระบตุวัแทนขายใหก้บัพืน้ทีใ่หม่ ใหเ้พิม่สมดุบนัทกึพื้นทีไ่ปยงัเรคคอรด์ผูใ้ช ้

 หากไมไ่ดร้ะบุตวัแทนขายใหก้บัพืน้ทีอ่กีต่อไป ใหล้บสมดุบนัทกึออกจากเรคคอรด์ผูใ้ช ้

คณุสามารถอปัเดตเรคคอรด์ผูใ้ชโ้ดยตรงใน Oracle CRM On Demand หรอืคณุสามารถอมิปอรต์เรคคอรด์ผูใ้ชส้มดุบนัทกึกไ็ด้ 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการเชือ่มโยงผูใ้ชก้บัสมดุบนัทกึ โปรดดูที ่การเชือ่มโยงผูใ้ชก้บัสมดุบนัทกึ (ในหน้า 308) สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการอมิปอรต์เรคคอรด์ผูใ้ชส้มดุบนัทกึ โปรดดูที ่
ฟิลด์ผูใ้ชส้มดุบนัทกึ: การเตรยีมการอมิปอรต์ (ในหน้า 538) 
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หากบรษิทัยา้ยจากพื้นทีห่นึง่ไปยงัพื้นทีอ่ ืน่ คณุตอ้งปรบัความสมัพนัธ์ระหวา่งบรษิทักบัพื้นทีใ่หม่   

ในการปรบัความสมัพนัธ์ระหว่างบริษทักบัพื้นทีใ่หม่ 

 อปัเดตเรคคอรด์บรษิทั ดงัต่อไปนี้: 

 เพิม่สมดุบนัทกึพืน้ทีใ่หมใ่หก้บับรษิทั 

 นําสมดุบนัทกึพืน้ทีเ่กา่ออกจากเรคคอรด์ผูใ้ช ้

คณุสามารถอปัเดตเรคคอรด์บรษิทัโดยตรงใน Oracle CRM On Demand หรอืคุณสามารถอมิปอรต์เรคคอรด์สมดุบนัทกึของบรษิทักไ็ด ้
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการระบุเรคคอรด์ใหก้บัสมดุบนัทกึ โปรดดูที ่การระบเุรคคอรด์ใหก้บัสมดุบนัทกึ (ในหน้า 315) สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการอมิปอรต์เรคคอรด์สมดุบนัทกึของบรษิทั 
โปรดดูที ่ฟิลด์สมดุบนัทกึของบรษิทั: การเตรยีมการอมิปอรต์ (โปรดดูที ่"ฟิลด์สมดุบนัทกึบรษิทั: การเตรยีมการอมิปอรต์" ในหน้า 517) 

 

กระบวนการตัง้ค่าสมุดบนัทึก 
ในการตัง้คา่สมดุบนัทกึสาํหรบับรษิทั ใหด้ําเนนิงานต่อไปนี้: 

1 ตดิต่อ Oracle CRM On Demand Customer Care และขอใชง้านคณุสมบตัสิมดุบนัทกึของบรษิทัของคณุ 

เมือ่ Oracle CRM On Demand Customer Care เปิดการทาํงานของคณุสมบตัสิมดุบนัทกึของบรษิทัของคณุ จะมกีารควบคุมหลายอย่างใหค้ณุใชง้านใน 
Oracle CRM On Demand สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการตรวจสอบการควบคุมเหลา่นี้จะใชง้านได้ และมกีารตัง้คา่บทบาทผูดู้แลใหใ้ชส้มดุบนัทกึ โปรดดูที ่
การตรวจสอบการตัง้คา่สมดุบนัทกึสาํหรบับทบาทผูดู้แล (โปรดดูที ่"การตรวจสอบการตัง้คา่สมดุบนัทกึสาํหรบับทบาทผูดู้แลระบบ" ในหน้า 302) 

2 ออกแบบโครงสรา้งสมดุบนัทกึของคณุ 

สาํหรบัคาํแนะนําเกีย่วกบัการออกแบบโครงสรา้งสมดุบนัทกึของคณุ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการออกแบบโครงสรา้งสมดุบนัทกึ (ในหน้า 286) 

3 (ไมจ่ําเป็น) จดัทาํประเภทสมดุบนัทกึและบทบาทผูใ้ชส้มดุบนัทกึ  

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัทาํประเภทสมดุบนัทกึและบทบาทผูใ้ชส้มดุบนัทกึ (ในหน้า 305) 

4 (ไมจ่ําเป็น) ตัง้คา่โหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดด ูเกีย่วกบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ (ในหน้า 289) และ การตัง้คา่โหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ (ในหน้า 306) 

5 จดัทาํสมดุบนัทกึและลาํดบัชัน้สมดุบนัทกึ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัทาํสมดุบนัทกึและลาํดบัชัน้สมดุบนัทกึ (ในหน้า 307) 

6 เชือ่มโยงผูใ้ชก้บัสมดุบนัทกึ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การเชือ่มโยงผูใ้ชก้บัสมดุบนัทกึ (ในหน้า 308) 

7 ใชง้านสมดุบนัทกึสาํหรบับรษิทัของคุณ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การใชง้านสมดุบนัทกึสาํหรบับรษิทัของคุณ (ในหน้า 312) 

8 ใชง้านสมดุบนัทกึสาํหรบัผูใ้ชแ้ละบทบาทผูใ้ช ้

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การใชง้านสมดุบนัทกึสาํหรบัผูใ้ชแ้ละบทบาทผูใ้ช ้(ในหน้า 312) 
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หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
ดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมดุบนัทกึและโครงสรา้งสมดุบนัทกึ: 

 การจดัการสมดุบนัทกึ (ในหน้า 281) 

 เกีย่วกบัการสนบัสนุนบรกิารทางเวบ็ของสมดุบนัทกึ (โปรดดูที ่"เกีย่วกบัการสนบัสนุนบรกิารทางเวบ็สาํหรบัสมดุบนัทกึ" ในหน้า 289) 

 เกีย่วกบัการอมิปอรต์สมดุบนัทกึและการระบุสมดุบนัทกึ (ในหน้า 296) 

 เกีย่วกบัการระบุสมดุบนัทกึตามเวลา (ในหน้า 297) 

 สถานการณ์สาํหรบัการใชส้มดุบนัทกึในการจดัการพืน้ทีก่ารขาย (ในหน้า 299) 

 ตวัอย่างสาํหรบัการใชส้มดุบนัทกึในการจดัการพืน้ทีก่ารขาย (ในหน้า 300) 

 การเพิม่สมดุบนัทกึลงในโครงรา่งเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 314) 

 การระบุเรคคอรด์ใหก้บัสมดุบนัทกึ (ในหน้า 315) 

 เพจลาํดบัชัน้สมดุบนัทกึ (ในหน้า 317) 

 ฟิลด์สมดุบนัทกึ (ในหน้า 318) 
 

การตรวจสอบการตัง้ค่าสมุดบนัทึกสาํหรบับทบาทผูด้แูลระบบ 
เมือ่ตอ้งการเปิดฟงักช์นัการใชง้านสมดุบนัทกึสาํหรบับรษิทัของคณุ ฝา่ยบรกิารลกูคา้จะดําเนนิการต่อไปนี้: 

 อนุมตัสิทิธิก์ารจดัการสมดุบนัทกึ และการเขา้ใชส้มดุบนัทกึต่างๆ ใหก้บับทบาทผูดู้แล  

 ตัง้คา่โปรไฟล์การเขา้ใชใ้หก้บัผูดู้แล เพือ่อนุญาตการเขา้ใชส้มดุบนัทกึต่างๆ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารตรวจสอบวา่มกีารตัง้คา่บทบาทผูดู้แลใหก้บัสมดุบนัทกึต่างๆ 

เมือ่ต้องการตรวจสอบว่ามีการตัง้ค่าบทบาทผู้ดแูลให้กบัสมุดบนัทึกต่างๆ 

1 ไซน์อนิเขา้ไปยงั Oracle CRM On Demand ในฐานะผูใ้ชท้ีม่บีทบาทผูดู้แล 

2 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้ 

3 ในสว่นการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใชข้องโฮมเพจการจดัการ ใหค้ลกิลงิค์การจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้ 

4 ในสว่นการจดัการบทบาท ใหค้ลกิลงิค์ การจดัการบทบาท 

5 จากรายการภาษาในการแปล ใหเ้ลอืกภาษาหลกัของบรษิทัของคณุ 

6 คลกิลงิค์ แกไ้ข สาํหรบับทบาทผูดู้แล 

7 ในวซิารด์ การจดัการบทบาท ใหไ้ปทีข่ ัน้ตอนที ่2 คอื การเขา้ใชป้ระเภทเรคคอรด์ และตรวจสอบวา่ การเขา้ใชเ้รคคอรด์สมดุบนัทกึเป็นไปตามทีแ่สดงไวใ้นตารางต่อไปนี้ 

ตารางต่อไปนี้แสดงการเขา้ใชเ้รคคอรด์สมดุบนัทกึทีจ่ําเป็นสาํหรบับทบาทผูดู้แล 

ประเภทเรคคอรด์ มีสิทธ์ิเข้าใช้หรือไม่ สามารถจดัทาํได้หรือไม่ สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมดได้หรือไม ่

สมดุบนัทกึ เลอืก เลอืก เลอืก 
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8 ไปทีข่ ัน้ตอนที ่4 คอืสทิธิ ์และตรวจสอบวา่มกีารเลอืกสทิธิ ์การจดัการสมดุบนัทกึ หรอืไม ่

ตารางต่อไปนี้จะอธบิายเกีย่วกบัสทิธิ ์การจดัการสมดุบนัทกึ 

ชนิด สิทธ์ิ คาํอธิบาย 

การดูแล: การควบคมุผูใ้ชแ้ละการเขา้ใช ้ การจดัการสมดุบนัทกึ การเขา้ใช ้การจดัการสมดุบนัทกึ, กาํหนดขอ้มลูเป็นกลุม่ใหก้บั สมดุบนัทกึ 
และกาํหนดเวริ์กโฟลว์ทีเ่กีย่วขอ้งกบั สมดุบนัทกึ 

หมายเหตุ: ผูใ้ชแ้ต่ละคนผูซ้ ึง่บทบาทของเขาไดร้บัสทิธิ ์การจดัการสมดุบนัทกึ ตลอดจนสทิธิก์ารจดัการบทบาทและการเขา้ถงึ 
สามารถอนุมตัสิทิธิก์ารจดัการสมดุบนัทกึใหก้บับทบาทผูใ้ชอ้ืน่ๆ ได ้เชน่เดยีวกนักบังานการดูแลส่วนมาก ขอแนะนําใหคุ้ณอนุมตัสิทิธิก์ารจดัการสมุดบนัทกึใหก้บัผูดู้แลของบรษิทัเทา่นัน้ 

9 นาวเิกตกลบัไปยงัเพจ การจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้

10 ในสว่นการจดัการโปรไฟลก์ารเขา้ใช ้ใหค้ลกิลงิค์ โปรไฟลก์ารเขา้ใช ้

11 จากรายการดรอปดาวน์ภาษาในการแปล ใหเ้ลอืกภาษาหลกัของบรษิทัของคุณ 

12 ตรวจสอบวา่การตัง้คา่สาํหรบัโปรไฟล์การเขา้ใชน้ัน้ถูกตอ้ง โดยดําเนนิการต่อไปนี้: 

a คลกิลงิค์ แกไ้ข สาํหรบัโปรไฟล์การเขา้ใชด้ฟีอลต์ของผูดู้แลระบบ และตรวจสอบวา่การตัง้คา่นัน้สอดคลอ้งกบัสิง่ทีแ่สดงในตารางต่อไปนี้ 

b คลกิลงิค์ แกไ้ข สาํหรบัโปรไฟล์การเขา้ใชข้องเจา้ของของผูดู้แลระบบ และตรวจสอบวา่การตัง้คา่นัน้สอดคลอ้งกบัสิง่ทีแ่สดงในตารางต่อไปนี้ 

ตารางต่อไปนี้แสดงการตัง้คา่ทีจ่ําเป็นทีใ่หผู้ใ้ชท้ีม่บีทบาท ผูดู้แลระบบ สามารถจดัการสมดุบนัทกึต่างๆ ใน Oracle CRM On Demand ได ้

ประเภทเรคคอรด์ เรคคอรด์ท่ีเก่ียวข้อง โปรไฟลก์ารเข้าใช้ดีฟอลต์ของผูด้แูลระบบ โปรไฟลก์ารเข้าใช้ของเจ้าของของผูด้แูลระ

บบ 

บรษิทั สมดุบนัทกึ เตม็ เตม็ 

การยอมรบั* สมดุบนัทกึ เตม็ เตม็ 

กจิกรรม สมดุบนัทกึ เตม็ เตม็ 

การปนัส่วน* สมดุบนัทกึ เตม็ เตม็ 

แอปพลเิคชนั* สมดุบนัทกึ เตม็ เตม็ 

สมดุบนัทกึ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ อ่าน/แกไ้ข/ลบ อ่าน/แกไ้ข/ลบ 

สมดุบนัทกึ สมดุบนัทกึย่อย ด ู ด ู

สมดุบนัทกึ ผูใ้ช ้ เตม็ เตม็ 

แผนธุรกจิ* สมดุบนัทกึ เตม็ เตม็ 

แคมเปญ สมดุบนัทกึ เตม็ เตม็ 

การรบัรอง* สมดุบนัทกึ เตม็ เตม็ 

ผูต้ดิต่อ สมดุบนัทกึ เตม็ เตม็ 

คอรส์* สมดุบนัทกึ เตม็ เตม็ 

ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง สมดุบนัทกึ เตม็ เตม็ 
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ประเภทเรคคอรด์ เรคคอรด์ท่ีเก่ียวข้อง โปรไฟลก์ารเข้าใช้ดีฟอลต์ของผูด้แูลระบบ โปรไฟลก์ารเข้าใช้ของเจ้าของของผูด้แูลระ

บบ 

การลงทะเบยีนขอ้ตกลง* สมดุบนัทกึ เตม็ เตม็ 

ตวัแทนจําหน่าย* สมดุบนัทกึ เตม็ เตม็ 

กจิกรรม* สมดุบนัทกึ เตม็ เตม็ 

การทดสอบ* สมดุบนัทกึ เตม็ เตม็ 

บญัชกีารเงนิ* สมดุบนัทกึ เตม็ เตม็ 

แผนทางการเงนิ* สมดุบนัทกึ เตม็ เตม็ 

เงนิทุน* สมดุบนัทกึ เตม็ เตม็ 

ครวัเรอืน* สมดุบนัทกึ เตม็ เตม็ 

รายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงั* สมดุบนัทกึ เตม็ เตม็ 

งวดสนิคา้คงคลงั* สมดุบนัทกึ เตม็ เตม็ 

ลดี สมดุบนัทกึ เตม็ เตม็ 

คําขอ MDF* สมดุบนัทกึ เตม็ เตม็ 

แผนรบัสง่ขอ้ความ* สมดุบนัทกึ เตม็ เตม็ 

วตัถุประสงค์* สมดุบนัทกึ เตม็ เตม็ 

โอกาสทางการขาย สมดุบนัทกึ เตม็ เตม็ 

คูค่า้* สมดุบนัทกึ เตม็ เตม็ 

กรมธรรม์* สมดุบนัทกึ เตม็ เตม็ 

พอรต์โฟลโิอ* สมดุบนัทกึ เตม็ เตม็ 

โปรแกรม* สมดุบนัทกึ เตม็ เตม็ 

ลอ็ตตวัอย่าง* สมดุบนัทกึ เตม็ เตม็ 

การทาํรายการตวัอย่าง* สมดุบนัทกึ เตม็ เตม็ 

คาํขอบรกิาร สมดุบนัทกึ เตม็ เตม็ 

Smart Call* สมดุบนัทกึ เตม็ เตม็ 

ทางแกป้ญัหา สมดุบนัทกึ เตม็ เตม็ 

ยานพาหนะ* สมดุบนัทกึ เตม็ เตม็ 

หมายเหตุ: ประเภทเรคคอรด์ทีม่เีครือ่งหมายดอกจนั (*) จะไม่มอียู่ในเวอรช์นัมาตรฐานของ Oracle CRM On Demand 
การตัง้คา่การเขา้ใชข้องประเภทเรคคอรด์เหลา่นี้จะทาํไดเ้มือ่มปีระเภทเรคคอรด์รองรบัเทา่นัน้ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายการควบคุมทีเ่ปิดใชง้านไดด้ว้ยสทิธิก์ารจดัการสมดุบนัทกึ คณุสามารถเขา้ใชง้านสว่นประกอบแต่ละสว่นเพือ่ตรวจสอบวา่ การควบคมุทีจ่ําเป็นทัง้หมดพรอ้มใชง้านสาํหรบัคุณ 
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ส่วนประกอบ การควบคมุท่ีเปิดใช้งานด้วยสิทธ์ิการจดัการสมุดบนัทึก 

โฮมเพจการจดัการ  ในสว่นการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้คณุสามารถใชล้งิค์การจดัการสมดุบนัทกึได ้จากลงิคน์ี้ 
คณุสามารถเขา้ใชเ้พจลาํดบัชัน้สมดุบนัทกึทีซ่ ึง่คุณสามารถสรา้ง อปัเดต และจดัการสมดุบนัทกึได ้

 ในสว่น เครือ่งมอืการจดัการขอ้มลู คณุสามารถใชล้งิคค์วิสมดุบนัทกึการระบุแบทชไ์ด้ จากลงิคน์ี้ คณุสามารถเขา้ใชเ้พจ 
ควิสมดุบนัทกึการระบุแบทช ์ซึง่จะมกีารแสดงรายละเอยีดของคาํขอทีใ่ชง้านและคาํขอทีเ่สรจ็สมบูรณ์สาํหรบัการระบุสมดุบนัทกึแบทช์ 

เพจการปรบัแต่งแอปพลเิคชนั  ในสว่น การตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ คณุสามารถใชล้งิคส์มดุบนัทกึได้ จากลงิค์นี้ คณุสามารถเขา้ใชง้านเพจ 
การปรบัแต่งแอปพลเิคชนัสมดุบนัทกึ ซึง่คุณสามารถตัง้คา่ฟิลด์สมดุบนัทกึ และฟิลด์ผูใ้ชส้มดุบนัทกึได ้
รวมทัง้คา่รายการสาํหรบัเลอืกของฟิลด์ ประเภทสมดุบนัทกึ และฟิลด ์บทบาทผูใ้ชส้มดุบนัทกึ 

วซิารด์การจดัการบทบาท  ในขัน้ตอนที ่2 คอืการเขา้ใชป้ระเภทเรคคอรด์ ตวัเลอืก สมดุบนัทกึ จะปรากฏเป็นรายการสนิคา้ 

 ในขัน้ตอนที ่4 คอืสทิธิน์ัน้ สทิธิก์ารจดัการสมดุบนัทกึ จะปรากฏเป็นตวัเลอืก 

วซิารด์โปรไฟลก์ารเขา้ใช ้  ในขัน้ตอนที ่1 คอืชือ่โปรไฟลก์ารเขา้ใช ้ชอ่งทาํเครือ่งหมาย สามารถใหส้ทิธิแ์กผู่ใ้ชส้มดุบนัทกึได้ จะปรากฏขึน้ 

 ในขัน้ตอนที ่2 กาํหนดระดบัการเขา้ใช:้ 

 ตวัเลอืก สมดุบนัทกึ จะปรากฏเป็นออบเจกต์ระดบัสงูสดุ 

 รายการสนิคา้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมดุบนัทกึ จะปรากฏอยู่ใตล้งิค ์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีส่นบัสนุนสมดุบนัทกึ 

เพจโปรไฟลบ์รษิทั  ในสว่นการตัง้คา่การแสดงขอ้มลูของบรษิทัของเพจ ชอ่งทาํเครือ่งหมายใชง้านสมดุบนัทกึจะปรากฏขึน้ 

วซิารด์โครงรา่งเพจ 

(การจดัการโครงรา่ง) 

 ในขัน้ตอนที ่4 คอืขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ สว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมดุบนัทกึ จะปรากฏอยู่ในสว่นทีใ่ชไ้ดข้องเพจ 
สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทัง้หมดทีส่นบัสนุนสมดุบนัทกึ 

การเปลีย่นชือ่เพจประเภทเรคคอรด์  ตวัเลอืก สมดุบนัทกึ จะปรากฏขึน้เป็นหนึง่ในรายการบนเพจ 

เวริก์โฟลว์  การดําเนนิการระบุสมดุบนัทกึจะปรากฏเป็นตวัเลอืก (หากบทบาทของคุณมกีารเปิดใชส้ทิธิจ์ดัการกฎขอ้มลู - จดัการกฎเวริก์โฟลว์) 

เพจ เมนูบนรายการ  สมดุบนัทกึการระบุแบทช์ จะปรากฏขึน้เป็นหนึง่ในตวัเลอืกเมนูสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีม่กีารสนับสนุน 

 
 

การจดัทาํประเภทสมุดบนัทึกและบทบาทผูใ้ช้สมุดบนัทึก 
ในการชว่ยจดัการโครงสรา้งสมดุบนัทกึ คณุสามารถจดัทาํประเภทสมดุบนัทกึ แลว้ระบปุระเภทใหก้บัสมดุบนัทกึแต่ละรายการทีค่ณุจดัทาํ ตวัอย่างเชน่ หากคุณวางแผนจะมลีาํดบัชัน้สมดุบนัทกึสาํหรบัพืน้ที ่
คณุสามารถจดัทาํประเภทสมดุบนัทกึทีเ่รยีกว่า พืน้ที ่ฟิลดป์ระเภทสมดุบนัทกึเป็นฟิลดร์ายการสาํหรบัเลอืกทีแ่กไ้ขได ้ซึง่คุณสามารถปรบัแต่งใหต้รงตามความตอ้งการของบรษิทัได้ 

นอกจากนี้ คณุยงัสามารถจดัทาํบทบาทผูใ้ชส้มดุบนัทกึ ซึง่คณุสามารถระบุใหก้บัผูใ้ชไ้ด้ เมือ่คณุเชือ่มโยงบทบาทกบัสมดุบนัทกึ บทบาทผูใ้ชส้มดุบนัทกึไมเ่หมอืนกบับทบาทผูใ้ช ้Oracle CRM 
On Demand ตวัอย่างเชน่ คณุสามารถจดัทาํบทบาทผูใ้ชส้มดุบนัทกึ เชน่ ผูใ้ชพ้ืน้ที ่และ ผูจ้ดัการพืน้ที ่เพือ่จะระบุใหก้บัผูใ้ชท้ีท่าํงานกบัลาํดบัชัน้สมดุบนัทกึพื้นที ่

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารจดัทาํประเภทสมดุบนัทกึและบทบาทผูใ้ชส้มดุบนัทกึ 

ในการจดัทาํประเภทสมุดบนัทึกและบทบาทผู้ใช้สมุดบนัทึก  

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 คลกิทีล่งิค ์การปรบัแต่งแอปพลเิคชนั  
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3 ในสว่นการตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ ใหค้ลกิ สมดุบนัทกึ 

4 ในเพจการปรบัแต่งแอปพลเิคชนัสมดุบนัทกึ ใหท้ําขอ้ใดขอ้หนึง่ต่อไปนี้: 

 ในการจดัทาํประเภทสมดุบนัทกึ ใหค้ลกิ การตัง้ค่าฟิลด์สมดุบนัทกึ  

 ในการจดัทาํบทบาทผูใ้ชส้มดุบนัทกึ ใหค้ลกิ การตัง้คา่ฟิลด์ผูใ้ชส้มดุบนัทกึ  

5 คลกิลงิคแ์กไ้ขรายการสาํหรบัเลอืกของฟิลด ์

6 ป้อนคา่ของรายการสาํหรบัเลอืก และบนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการแกไ้ขฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืก โปรดดูที ่การเปลีย่นคา่รายการสําหรบัเลอืก (ในหน้า 132) 
 

การตัง้ค่าโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอรด์ 
Oracle CRM On Demand อนุญาตใหค้ณุตัง้คา่โหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ต่อไปนี้เพือ่สนบัสนุนความตอ้งการทางธุรกจิของคณุ: 

 โหมดผูใ้ช ้

 โหมดสมดุบนัทกึ 

 โหมดผสม 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ โปรดดูที ่เกีย่วกบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ (ในหน้า 289) 

ในการตัง้ค่าโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอรด์ 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการปรบัแต่งแอปพลเิคชนั ใหค้ลกิลงิคก์ารปรบัแต่งแอปพลเิคชนั 

3 ในสว่นการตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ ใหค้ลกิลงิคส์าํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีค่ณุตอ้งการตัง้คา่ 

4 ในสว่นการจดัการฟิลด์ คลกิ การตัง้คา่ฟิลด์ ประเภทเรคคอรด์ โดยที ่ประเภทเรคคอรด์ เป็นชือ่ของประเภทเรคคอรด์ทีค่ณุตอ้งการตัง้คา่ 

5 ใหแ้กไ้ขฟิลด์ดงันี้ โดยขึน้อยู่กบัโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอรด์ทีค่ณุตอ้งการตัง้คา่: 

 ในการตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ในโหมดผูใ้ช ้ใหต้ัง้คา่ฟิลด์เจา้ของเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น แลว้ตัง้คา่ฟิลด์สมดุบนัทกึเป็นฟิลด์ทีไ่มจ่ําเป็น 

 ในการตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ในโหมดสมดุบนัทกึ ใหต้ัง้คา่ฟิลด์สมดุบนัทกึเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น แลว้ตัง้คา่ฟิลด์เจา้ของเป็นฟิลด์ทีไ่มจ่ําเป็น 

 ในการตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ในโหมดผสม ใหต้ัง้คา่ทัง้ฟิลด์เจา้ของและฟิลด์สมดุบนัทกึเป็นฟิลด์ทีไ่มจ่ําเป็น 

6 บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการแกไ้ขฟิลด์ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขฟิลด์ (ในหน้า 105) 

หมายเหตุ: หลงัจากคุณตัง้คา่โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอรด์ คณุตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่โครงรา่งเพจสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ของคณุตัง้คา่อย่างถูกตอ้งสาํหรบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโครงรา่งเพจสาํหรบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการตัง้คา่ฟิลด์และโครงรา่งเพจสาํหรบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ (ในหน้า 94) 
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การจดัทาํสมุดบนัทึกและลาํดบัชัน้สมุดบนัทึก 
คณุสามารถจดัทาํสมดุบนัทกึจากสว่นการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใชข้องโฮมเพจการจดัการ 

หมายเหตุ: คณุยงัสามารถจดัทาํสมดุบนัทกึโดยการอมิปอรต์เรคคอรด์สมดุบนัทกึไดด้ว้ย สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่ฟิลด์สมดุบนัทกึ: การเตรยีมการอมิปอรต์ (ในหน้า 539) 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน: 

 ในการดําเนนิการตามขัน้ตอนนี้ บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิก์ารจดัการสมดุบนัทกึ 

 กอ่นทีค่ณุจะเริม่จดัทาํสมดุบนัทกึและลาํดบัชัน้สมุดบนัทกึ โปรดอ่านหวัขอ้ เกีย่วกบัการออกแบบโครงสรา้งสมดุบนัทกึ (ในหน้า 286) 

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand จะสรา้งเรคคอรด์การตรวจสอบของการเปลีย่นแปลงสมดุบนัทกึทัง้หมด 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิเ์ขา้ใชแ้นวทางการตรวจสอบหลกัและการตรวจสอบการตัง้คา่การดูแลระบบ คณุจะสามารถดูแนวทางการตรวจสอบของการเปลีย่นแปลงสมดุบนัทกึทัง้หมดได ้
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการดแูนวทางการตรวจสอบ โปรดดูที ่การตรวจดูแนวทางการตรวจสอบสาํหรบัการเปลีย่นแปลงการตัง้คา่การดูแลระบบ (ในหน้า 68) 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารจดัทาํสมดุบนัทกึ 

ในการจดัทาํสมุดบนัทึก 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้ 

2 คลกิทีล่งิค์การจดัการสมดุบนัทกึในสว่นการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคุมการเขา้ใชข้องโฮมเพจการจดัการ  

3 ในเพจลาํดบัชัน้สมดุบนัทกึ ใหค้ลกิ ใหม ่ 

4 ในเพจแกไ้ขสมดุบนัทกึ ใหป้้อนขอ้มลูทีจ่ําเป็น แลว้บนัทกึเรคคอรด์ของคณุ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายขอ้มลูทีค่ณุตอ้งป้อนสาํหรบัสมดุบนัทกึ 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ชือ่สมดุบนัทกึ เพือ่วตัถุประสงคใ์นการแสดงผลในเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึ แนะนําใหช้ือ่สมดุบนัทกึมคีวามยาวสูงสดุที ่60 ตวัอกัษร 

ประเภทสมดุบนัทกึ (ไมจ่ําเป็น) ใหเ้ลอืกประเภทสมดุบนัทกึจากรายการสาํหรบัเลอืก 

สมดุบนัทกึหลกั  หากนีเ่ป็นสมดุบนัทกึหลกั ใหป้ลอ่ยฟิลด์นี้วา่งไว ้ 

 หากนีเ่ป็นสมดุบนัทกึย่อย ใหค้ลกิไอคอน คน้หา ทีอ่ยู่ถดัจากฟิลด์ สมดุบนัทกึหลกั แลว้เลอืกสมดุบนัทกึหลกั 

สามารถมขีอ้มลู ใชเ้ฉพาะกบัสมดุบนัทกึปจัจุบนั ไมใ่ชก้บัสมดุบนัทกึย่อย เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ หากตอ้งการเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัสมดุบนัทกึนี้ 
เพือ่การใชง้านทีม่ปีระสทิธภิาพ ใหใ้ชค้ณุสมบตันิี้กบัสมดุบนัทกึทีม่ขีอ้มลูเท่านัน้ 

หมายเหตุ: ในเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึทีพ่บเหน็ตลอดใน Oracle CRM On Demand 
สมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองทีม่ขีอ้มลูจะแสดงดว้ยไอคอนเอกสารสน้ํีาเงนิ 
สมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองทีไ่มส่ามารถมขีอ้มลูจะแสดงดว้ยไอคอนโฟลเดอรส์เีหลอืง 

การจดัทาํสมดุบนัทึกย่อย 
หากคุณตอ้งการจดัทาํสมดุบนัทกึย่อยสาํหรบัสมดุบนัทกึหลกัทีม่อียู่ คณุสามารถจดัทาํสมดุย่อยโดยใชว้ธิตีามขัน้ตอนกอ่นหน้านี้ หรอืคณุสามารถจดัทาํสมดุบนัทกึย่อยตามทีอ่ธบิายไวใ้นขัน้ตอนต่อไปนี้ 
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ในการจดัทาํสมุดบนัทึกย่อยสาํหรบัสมุดบนัทึกทีมี่อยู่ 

1 ในเพจลาํดบัชัน้สมดุบนัทกึ ใหค้ลกิลงิคข์องสมดุบนัทกึหลกั 

2 ในเพจรายละเอยีดสมดุบนัทกึ ใหค้ลกิ ใหม ่ในแถบชือ่ สมดุบนัทกึย่อย 

3 ในเพจแกไ้ขสมดุบนัทกึ ใหป้้อนขอ้มลูของสมดุบนัทกึ แลว้บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 

การย้ายสมุดบนัทึกไปสมดุบนัทึกหลกัใหม่ 
คณุสามารถเปลีย่นสมดุบนัทกึใหเ้ป็นสมดุบนัทกึย่อยของสมดุบนัทกึอืน่ หรอืคุณสามารถยา้ยสมดุบนัทกึย่อยจากสมดุบนัทกึหลกัหนึง่ไปยงัสมดุบนัทกึหลกัอื่นกไ็ด้ เมือ่คณุเปลีย่นตวัหลกัของสมดุบนัทกึ 
ลาํดบัชัน้สมดุบนัทกึจะเปลีย่นดงัต่อไปนี้: 

 สมดุบนัทกึหลกัใหมจ่ะใชก้บัสมดุบนัทกึปจัจบุนัและสมดุบนัทกึย่อยใดๆ ทีเ่ป็นสมดุบนัทกึย่อยของสมดุบนัทกึปจัจบุนั 

 ผูใ้ชค้นใดกต็ามทีไ่ดร้บัการระบุใหก้บัสมดุบนัทกึหลกัเกา่จะไมส่ามารถเขา้ใชส้มดุบนัทกึปจัจบุนัและสมดุบนัทกึย่อยได ้ 

 ผูใ้ชค้นใดกต็ามทีไ่ดร้บัการระบุใหก้บัสมดุบนัทกึหลกัใหมจ่ะสามารถเขา้ใชส้มดุบนัทกึปจัจุบนัและสมุดบนัทกึย่อยได ้ 

 ผูใ้ชค้นใดกต็ามทีไ่ดร้บัการระบุใหก้บัสมดุบนัทกึปจัจบุนัโดยตรงจะไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสมดุบนัทกึหลกั 

หมายเหตุ: หากคุณตอ้งการลบสมดุบนัทกึหลกั คณุตอ้งลบสมดุบนัทกึย่อย ผูใ้ช ้และขอ้มลูทัง้หมดของสมดุบนัทกึหลกันัน้กอ่น หลงัจากทีค่ณุลบสมดุบนัทกึแลว้ 
ระบบจะจดัเกบ็สมดุบนัทกึดงักลา่วไวใ้นพืน้ทีร่ายการทีล่บเป็นเวลา 30 วนั ในชว่งเวลานัน้ คณุสามารถเรยีกคนืสมดุบนัทกึได ้แต่หลงัจากผา่นไป 30 วนัแลว้ ระบบจะลบสมดุบนัทกึออกอย่างถาวร 
และคุณจะไมส่ามารถเรยีกคนืได้ สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการลบและการเรยีกเรคคอรด์เดมิ โปรดดูที ่การลบและการเรยีกเรคคอรด์เดมิ 

คําแนะนํา: ในการคน้หาวา่สมดุบนัทกึทีก่าํหนดมเีรคคอรด์จํานวนเทา่ใด ใหจ้ดัทาํรายงานประวตัสิาํหรบัแต่ละประเภทเรคคอรด์ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํรายงาน โปรดดูที ่
การทาํงานกบัโฮมเพจการวเิคราะห์ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารยา้ยสมดุบนัทกึไปสมดุบนัทกึหลกัใหม่ 

ในการย้ายสมุดบนัทึกไปสมุดบนัทึกหลกัใหม่ 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้ 

2 คลกิทีล่งิค์การจดัการสมดุบนัทกึในสว่นการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคุมการเขา้ใชข้องโฮมเพจการจดัการ  

3 ในเพจลาํดบัชัน้สมดุบนัทกึ คลกิลงิคแ์กไ้ขของสมดุบนัทกึทีค่ณุตอ้งการเปลีย่นแปลง 

4 คลกิทีไ่อคอนคน้หา ซึง่อยู่ถดัจากฟิลด์สมดุบนัทกึหลกั แลว้เลอืกสมดุบนัทกึหลกัใหม ่

5 บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 
 

การเช่ือมโยงผูใ้ช้กบัสมุดบนัทึก 
คณุสามารถกาํหนดผูใ้ชท้ีส่ามารถเขา้ใชส้มดุบนัทกึและระดบัการเขา้ใชข้องผูใ้ชแ้ต่ละรายลงในเรคคอรด์ในสมดุบนัทกึได ้เมือ่คณุเชือ่มโยงผูใ้ชก้บัสมุดบนัทกึ 
คณุจะตอ้งระบุโปรไฟล์การเขา้ใชส้าํหรบัผูใ้ชเ้มือ่ทํางานในสมดุบนัทกึ โดยสามารถเลอืกจากตวัเลอืกมาตรฐานต่อไปนี้: 

 แก้ไข ใหผู้ใ้ชอ้่านและอปัเดตเรคคอรด์ในสมดุบนัทกึได้ 

 ทัง้หมด ใหผู้ใ้ชอ้่าน แกไ้ข และลบเรคคอรด์ในสมดุบนัทกึได้ 

 อ่านอย่างเดียว ใหผู้ใ้ชดู้เรคคอรด์ในสมดุบนัทกึได ้
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นอกจากนี้ คณุยงัสามารถจดัทาํโปรไฟล์การเขา้ใชท้ีก่าํหนดเองสาํหรบัสมดุบนัทกึ รายการสาํหรบัเลอืกของโปรไฟลก์ารเขา้ใชใ้นเพจแกไ้ขผูใ้ชส้มดุบนัทกึจะรวมโปรไฟลก์ารเขา้ใชท้ัง้หมดทีเ่ลอืกตวัเลอืก 
สามารถใหส้ทิธิแ์กผู่ใ้ชส้มดุบนัทกึได ้สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัวธิกีารจดัทาํโปรไฟลก์ารเขา้ใชท้ีก่าํหนดเองสาํหรบัสมดุบนัทกึ โปรดดูที ่การจดัทาํโปรไฟลก์ารเขา้ใชส้าํหรบัสมดุบนัทกึ (ในหน้า 311) 

ระดบัการเขา้ใชท้ีผู่ใ้ชม้ตี่อสมดุบนัทกึจะมผีลต่อสทิธิเ์ขา้ใชเ้รคคอรด์โดยรวมของผูใ้ช ้ตวัอย่างต่อไปนี้แสดงวธิกีาํหนดสทิธิเ์ขา้ใชข้องผูใ้ช ้

ตวัอย่างท่ี 1 
Ryan Taylor เป็นพนกังานขาย ไดต้ัง้คา่ใน Oracle CRM On Demand ดงัต่อไปนี้: 

 มสีทิธิเ์ขา้ใชเ้รคคอรด์บรษิทัผา่นทางบทบาทพนกังานขาย 

 ตัง้คา่ระดบัการเขา้ใชบ้นโปรไฟล์การเขา้ใชข้องเจา้ของเป็น อ่านอย่างเดยีว สาํหรบัประเภทเรคคอรด์บรษิทั 

 ตัง้คา่ระดบัการเขา้ใชบ้นโปรไฟล์การเขา้ใชด้ฟีอลต์เป็น อ่านอย่างเดยีว สาํหรบัประเภทเรคคอรด์บรษิทั 

 ไมไ่ดเ้ป็นสมาชกิทมีของบรษิทัสาํหรบับรษิทั ABC Widgets 

 เกีย่วขอ้งกบัสมดุบนัทกึ Widget Makers ทีต่ัง้คา่โปรไฟล์การเขา้ใชส้าํหรบัสมดุบนัทกึเป็น ทัง้หมด 

หากบรษิทั ABC Widgets อยูใ่นสมดุบนัทกึ Widget Makers สทิธิเ์ขา้ใชเ้รคคอรด์ ABC Widgets ของ Ryan จะอนุญาตใหเ้ขาอ่าน แกไ้ข และลบเรคคอรด์ได ้
เขามสีทิธิเ์ขา้ใชเ้หลา่นี้ เพราะระบบควบคมุการเขา้ใชใ้น Oracle CRM On Demand คาํนวณสทิธิอ์สิระสงูสดุจากโปรไฟลก์ารเขา้ใชท้ีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดและนํามาใช ้ในกรณนีี้ 
ไดต้ัง้คา่โปรไฟลก์ารเขา้ใชส้าํหรบัสมดุบนัทกึเป็น ทัง้หมด ดงันัน้ จงึแทนทีโ่ปรไฟล์การเขา้ใชส้าํหรบัเรคคอรด์บรษิทั 

ตวัอย่างท่ี 2 
Tanya Lee เป็นพนกังานขาย ไดต้ัง้คา่ใน Oracle CRM On Demand ดงัต่อไปนี้: 

 มกีารเขา้ใชเ้รคคอรด์โอกาสทางการขายผา่นทางบทบาทพนกังานขาย  

 มกีารตัง้คา่ระดบัการเขา้ใชบ้นโปรไฟลก์ารเขา้ใชข้องเจา้ของเป็น อ่านอย่างเดยีว สาํหรบัประเภทเรคคอรด์โอกาสทางการขาย 

 มกีารตัง้คา่ระดบัการเขา้ใชบ้นโปรไฟลก์ารเขา้ใชด้ฟีอลต์เป็น อ่านอย่างเดยีว สาํหรบัประเภทเรคคอรด์โอกาสทางการขาย 

 เป็นสมาชกิของทมีโอกาสทางการขายทีต่ัง้คา่ฟิลด์การเขา้ใชโ้อกาสทางการขายเป็น แกไ้ข 

 เกีย่วขอ้งกบัสมดุบนัทกึ Widget Makers ทีต่ัง้คา่โปรไฟล์การเขา้ใชส้าํหรบัสมดุบนัทกึของเธอเป็น ทัง้หมด 

ถา้โอกาสทางการขายอยู่ในสมดุบนัทกึ Widget Makers สทิธิใ์นการเขา้ใชข้อง Tanya จะอนุญาตใหเ้ธออ่าน แกไ้ข และลบเรคคอร์ดได ้
อย่างไรกต็ามถา้โอกาสทางการขายไมไ่ดอ้ยู่ในสมดุบนัทกึ Widget Makers สทิธิใ์นการเขา้ใชข้อง Tanya (จากโปรไฟลก์ารเขา้ใชข้องเจา้ของของเธอ คา่ดฟีอลต์โปรไฟลก์ารเขา้ใช ้
และความเป็นสมาชกิของเธอในทมีโอกาสทางการขาย) จะอนุญาตใหเ้ธออ่านและแกไ้ขโอกาสทางการขาย แต่เธอไมส่ามารถลบโอกาสทางการขายนัน้ได้ 

วิธีเช่ือมโยงผูใ้ช้กบัสมุดบนัทึก 
คณุสามารถเชือ่มโยงผูใ้ชก้บัสมดุบนัทกึไดส้ามวธิ ีไดแ้ก:่ 

 จากเรคคอรด์ของสมดุบนัทกึ คณุสามารถเชือ่มโยงผูใ้ชห้ลายรายกบัสมดุบนัทกึได ้

 จากเรคคอรด์ผูใ้ช ้คณุสามารถเชือ่มโยงสมดุบนัทกึหลายรายการกบัผูใ้ชไ้ด้ 

 คณุสามารถอมิปอรต์เรคคอรด์ผูใ้ชส้มดุบนัทกึได้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่ฟิลด์ผูใ้ชส้มดุบนัทกึ: การเตรยีมการอมิปอรต์ (ในหน้า 538) 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารเชือ่มโยงผูใ้ชห้ลายรายกบัสมดุบนัทกึผา่นเรคคอรด์สมดุบนัทกึ 
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ในการเชือ่มโยงผูใ้ช้หลายรายกบัสมุดบนัทึก 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 คลกิทีล่งิค ์การจดัการสมดุบนัทกึ ในสว่นการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้

3 ในเพจลาํดบัชัน้สมดุบนัทกึ ใหค้ลกิชือ่ลงิคข์องสมดุบนัทกึทีค่ณุตอ้งการเชือ่มโยงผูใ้ช ้

4 ในเพจรายละเอยีดสมดุบนัทกึ ในแถบชือ่ในสว่นผูใ้ชส้มดุบนัทกึ ใหค้ลกิ เพิม่ผูใ้ช ้

5 ในเพจแกไ้ขผูใ้ชส้มดุบนัทกึ ใหเ้ลอืกผูใ้ชท้ีค่ณุตอ้งการเชือ่มโยงกบัสมดุบนัทกึ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายขอ้มลูทีค่ณุตอ้งระบุสาํหรบัผูใ้ชแ้ต่ละรายทีคุ่ณเชือ่มโยงกบัสมดุบนัทกึ 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ผูใ้ช ้ คลกิไอคอน คน้หา ถดัจากฟิลด ์ผูใ้ช ้แลว้เลอืกผูใ้ช ้

หมายเหตุ:ตวัแทนผูใ้ชไ้มส่ามารถเขา้ใชส้มดุผูใ้ชไ้ดโ้ดยอตัโนมตั ิคณุตอ้งเชือ่มโยงตวัแทนผูใ้ชแ้ต่ละรายกบัสมดุบนัทกึ 

บทบาทผูใ้ชส้มดุบนัทกึ (ไมจ่ําเป็น) เลอืกบทบาทจากรายการสาํหรบัเลอืก 

หมายเหตุ: บทบาทผูใ้ชส้มดุบนัทกึไมใ่ชบ่ทบาท Oracle CRM On Demand 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการจดัทาํบทบาทผูใ้ชส้มดุบนัทกึ โปรดดูที ่การจดัทาํประเภทสมดุบนัทกึและบทบาทผูใ้ชส้มดุบนัทกึ (ในหน้า 
305) 

โปรไฟลก์ารเขา้ใช ้ จากรายการโปรไฟลท์ีใ่ชส้าํหรบัสมดุบนัทกึ 
ใหเ้ลอืกโปรไฟลก์ารเขา้ใชท้ีก่าํหนดสทิธิเ์ขา้ใชข้องผูใ้ชใ้หก้บัสมดุบนัทกึปจัจุบนัและสมดุบนัทกึย่อย ตวัเลอืกมาตรฐาน ไดแ้ก:่ 

 แก้ไข ใหผู้ใ้ชอ้่านและอปัเดตเรคคอรด์ในสมดุบนัทกึได้ 

 ทัง้หมด ใหผู้ใ้ชอ้่าน แกไ้ข และลบเรคคอรด์ในสมดุบนัทกึได้ 

 อ่านอย่างเดียว ใหผู้ใ้ชดู้เรคคอรด์ในสมดุบนัทกึได ้

หมายเหตุ: สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการจดัทาํโปรไฟลก์ารเขา้ใชท้ีก่าํหนดเองสาํหรบัสมดุบนัทกึ โปรดดูที ่
การจดัทาํโปรไฟลก์ารเขา้ใชส้าํหรบัสมดุบนัทกึ (ในหน้า 311) 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารเชือ่มโยงสมดุบนัทกึหลายรายการกบัผูใ้ชผ้า่นเรคคอรด์ผูใ้ช ้

ในการเชือ่มโยงสมุดบนัทึกหลายรายการกบัผู้ใช้ 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้ใหค้ลกิลงิค์ การจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้

3 ในสว่นการจดัการผูใ้ชแ้ละกลุ่ม ใหค้ลกิทีล่งิค ์การจดัการผูใ้ช ้

4 ในรายการผูใ้ช ้ใหค้ลกิชือ่สกลุของผูใ้ชท้ีค่ณุตอ้งการเชือ่มโยงกบัสมดุบนัทกึ 

5 ในเพจรายละเอยีดผูใ้ช ้ในแถบชือ่ในสว่นสมดุบนัทกึทีก่าํหนด ใหค้ลกิ เพิม่สมดุบนัทกึ 

หมายเหตุ: หากสว่นสมดุบนัทกึทีก่ําหนดไมส่ามารถใชไ้ดใ้นเพจรายละเอยีดผูใ้ช ้ใหค้ลกิลงิค์ แกไ้ขโครงรา่ง และเพิม่สว่นลงในโครงรา่งเพจ 

6 ในเพจแกไ้ขสมดุบนัทกึทีก่าํหนด ใหเ้ลอืกสมดุบนัทกึทีค่ณุตอ้งการเชือ่มโยงกบัผูใ้ช ้และระบุขอ้มลูผูใ้ชส้าํหรบัสมดุบนัทกึแต่ละรายการ 
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ตารางต่อไปนี้อธบิายขอ้มลูทีค่ณุตอ้งระบุสาํหรบัสมดุบนัทกึแต่ละรายการทีคุ่ณเชือ่มโยงกบัผูใ้ช ้

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ชือ่สมดุบนัทกึ คลกิทีไ่อคอนทางขวาของฟิลด์ชือ่สมดุบนัทกึ เลอืกสมดุบนัทกึในเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึ และคลกิตกลง 

บทบาทผูใ้ชส้มดุบนัทกึ (ไมจ่ําเป็น) เลอืกบทบาทจากรายการสาํหรบัเลอืก 

หมายเหตุ: บทบาทผูใ้ชส้มดุบนัทกึไมใ่ชบ่ทบาท Oracle CRM On Demand 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการจดัทาํบทบาทผูใ้ชส้มดุบนัทกึ โปรดดูที ่การจดัทาํประเภทสมดุบนัทกึและบทบาทผูใ้ชส้มดุบนัทกึ (ในหน้า 
305) 

โปรไฟลก์ารเขา้ใช ้ จากรายการโปรไฟล์ทีใ่ชส้าํหรบัสมดุบนัทกึ 
ใหเ้ลอืกโปรไฟลก์ารเขา้ใชท้ีก่าํหนดสทิธิเ์ขา้ใชข้องผูใ้ชใ้หก้บัสมดุบนัทกึปจัจุบนัและสมดุบนัทกึย่อย ตวัเลอืกมาตรฐาน ไดแ้ก:่ 

 แก้ไข ใหผู้ใ้ชอ้่านและอปัเดตเรคคอรด์ในสมดุบนัทกึได้ 

 ทัง้หมด ใหผู้ใ้ชอ้่าน แกไ้ข และลบเรคคอรด์ในสมดุบนัทกึได้ 

 อ่านอย่างเดียว ใหผู้ใ้ชดู้เรคคอรด์ในสมดุบนัทกึได ้

หมายเหตุ: สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการจดัทาํโปรไฟลก์ารเขา้ใชท้ีก่าํหนดเองสาํหรบัสมดุบนัทกึ โปรดดูที ่
การจดัทาํโปรไฟลก์ารเขา้ใชส้าํหรบัสมดุบนัทกึ (ในหน้า 311) 

หมายเหตุ: การเชือ่มโยงผูใ้ชก้บัสมดุบนัทกึไมอ่นุญาตใหผู้ใ้ชเ้ขา้ใชส้มดุบนัทกึ ในการอนุญาตใหผู้ใ้ชเ้ขา้ใชส้มดุบนัทกึ คณุตอ้งใชง้านสมดุบนัทกึสําหรบัผูใ้ชแ้ตล่ะราย 
และบทบาทผูใ้ชแ้ต่ละรายทีต่อ้งการเขา้ใชส้มดุบนัทกึ ดงัอธบิายไวใ้น การใชง้านสมดุบนัทกึสาํหรบัผูใ้ชแ้ละบทบาทผูใ้ช ้(ในหน้า 312) 
 

การจดัทาํโปรไฟลก์ารเข้าใช้สาํหรบัสมุดบนัทึก 
เมือ่คณุเชือ่มโยงผูใ้ชก้บัสมดุบนัทกึ คณุเลอืกโปรไฟลก์ารเขา้ใชท้ีก่าํหนดสทิธิก์ารเขา้ใชข้องผูใ้ชใ้หก้บัเรคคอรด์ในสมดุบนัทกึและสมดุบนัทกึย่อย 
โปรไฟลก์ารเขา้ใชส้าํหรบัสมดุบนัทกึจะถูกประเมนิเทยีบกบัโปรไฟลก์ารเขา้ใชอ้ืน่ทัง้หมดสาํหรบัผูใ้ช ้และผูใ้ชจ้ะไดร้บัสทิธิท์ ีม่อีสิระในการเขา้ใชเ้รคคอรด์ทีโ่ปรไฟลก์ารเขา้ใชอ้นุญาต 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีารตดิต่อระหว่างโปรไฟลก์ารเขา้ใช ้โปรดดูที ่การเชือ่มโยงผูใ้ชก้บัสมดุบนัทกึ (ในหน้า 308) 

โปรไฟลก์ารเขา้ใชม้าตรฐานทีม่ใีหเ้ลอืกเมือ่เชือ่มโยงผูใ้ชก้บัสมดุบนัทกึ มดีงัต่อไปนี้: 

 แก้ไข ใหผู้ใ้ชอ้่านและอปัเดตเรคคอรด์ในสมดุบนัทกึได้ 

 ทัง้หมด ใหผู้ใ้ชอ้่าน แกไ้ข และลบเรคคอรด์ในสมดุบนัทกึได้ 

 อ่านอย่างเดียว ใหผู้ใ้ชดู้เรคคอรด์ในสมดุบนัทกึได ้

คณุยงัสามารถจดัทาํโปรไฟล์การเขา้ใชท้ีก่าํหนดเองสาํหรบัสมดุบนัทกึ รายการสาํหรบัเลอืกของโปรไฟลก์ารเขา้ใชท้ีป่รากฏในเพจแกไ้ขผูใ้ชส้มดุบนัทกึและเพจแกไ้ขสมดุบนัทกึทีร่ะบุ 
รวมทัง้โปรไฟลก์ารเขา้ใชท้ัง้หมดทีม่กีารเลอืกตวัเลอืก สามารถใหส้ทิธิแ์กผู่ใ้ชส้มดุบนัทกึได้ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารจดัทาํโปรไฟลก์ารเขา้ใชส้าํหรบัสมดุบนัทกึ 

ในการจดัทาํโปรไฟลก์ารเข้าใช้สาํหรบัสมุดบนัทึก 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้ 

2 ในสว่นการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้ใหค้ลกิลงิค์ การจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้

3 ในสว่นการจดัการโปรไฟลก์ารเขา้ใช ้ใหค้ลกิลงิค์ โปรไฟลก์ารเขา้ใช ้

4 จดัทาํโปรไฟลก์ารเขา้ใชใ้หม ่หรอืแกไ้ขโปรไฟลก์ารเขา้ใชท้ีม่อียู่  
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5 ในขัน้ตอนที ่1 ของวซิารด์โปรไฟลก์ารเขา้ใช ้ใหเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย สามารถใหส้ทิธิแ์กผู่ใ้ชส้มดุบนัทกึได้ 

6 ในขัน้ตอนที ่2 ระบุระดบัการเขา้ใช ้ใหร้ะบุระดบัของการเขา้ใชส้าํหรบัเรคคอรด์แต่ละประเภทและประเภทขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 

7 เมือ่คณุจดัทาํหรอืแกไ้ขโปรไฟล์การเขา้ใชเ้สรจ็แลว้ ใหค้ลกิ เสรจ็สิน้ เพือ่บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 
 

การใช้งานสมุดบนัทึกสาํหรบับริษทัของคณุ 
เมือ่คณุตัง้คา่โครงสรา้งสมดุบนัทกึ คณุสามารถใชง้านสมดุบนัทกึสาํหรบับรษิทัของคณุได ้ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารใชง้านสมดุบนัทกึสาํหรบับรษิทัของคณุ 

ในการใช้สมุดบนัทึกสาํหรบับริษทัของคณุ 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการจดัการบรษิทั คลกิทีล่งิค ์การจดัการบรษิทั 

3 ในสว่นโปรไฟลบ์รษิทั คลกิทีล่งิค ์โปรไฟลบ์รษิทั 

4 ในเพจโปรไฟลบ์รษิทั ใหต้ัง้คา่ตวัเลอืกต่อไปนี้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัตวัเลอืกนี้ โปรดดูที ่การตัง้คา่โปรไฟลบ์รษิทัของคณุและคา่ดฟีอลต์รว่ม (ในหน้า 18) 

a ในสว่นการตัง้คา่บรษิทั ตรวจสอบวา่ไดต้ัง้คา่วธิกีารคน้หาร่วมใหเ้ป็นการคน้หาเป้าหมาย เมือ่เลอืกการคน้หาเป้าหมาย 
เครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึจะปรากฏขึน้ในสว่นการคน้หาของแถบการดําเนนิการ 

b ในสว่นการตัง้คา่การแสดงขอ้มลูการวเิคราะห์ ใหต้ัง้คา่ตวัเลอืกประเภทเรือ่งในประวตั ิเป็น การแสดงขอ้มลูทัง้หมด 
(การตัง้คา่นี้ช่วยใหม้ัน่ใจวา่ไดท้าํใหข้อ้มลูในสมดุบนัทกึตรงกนักบัขอ้มลูในฐานขอ้มลูทีส่นบัสนุนรายงานและแผงควบคมุ) 

c ในสว่นการตัง้คา่การแสดงของขอ้มลูบรษิทั ตรวจสอบวา่ไดเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายตอ่ไปนี้ 

การตัง้ค่า วตัถปุระสงค์ 

ใชง้านสมดุบนัทกึ ใชฟิ้ลด์นี้เพือ่ควบคมุวา่จะใหเ้ครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึแสดงสมดุบนัทกึทีก่ําหนดเองและสมดุบนัทกึผูใ้ชห้รอืไม่ 
หากไม่มกีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ใชง้านสมดุบนัทกึ 
เครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึจะแสดงเฉพาะสมดุบนัทกึผูใ้ชแ้ละสมดุบนัทกึสาํหรบัตวัแทน หากมตีวัแทน 

หมายเหตุ: ในการดูตวัเลอืกเปิดใชง้านสมดุบนัทกึในเพจโปรไฟลบ์รษิทั 
คณุตอ้งมสีทิธิก์ารจดัการสมดุบนัทกึในบทบาทผูใ้ชข้องคณุ 

ข้อควรระวงั: คณุไมส่ามารถยกเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้หลงัจากทีเ่ลอืกแลว้ได ้อย่างไรกต็าม 
คณุสามารถทาํการเปลีย่นแปลงลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึของคุณหลงัจากมกีารเลอืกตวัเลอืกได ้

แสดงเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึ ใชง้านเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึทีผู่ใ้ชส้ามารถใชเ้พือ่ฟิลเตอรเ์รคคอรด์ตามสมดุบนัทกึผูใ้ช ้สมดุบนัทกึผูร้บัมอบหมาย 
หรอืสมดุบนัทกึทีก่าํหนดเอง 

 
 

การใช้งานสมุดบนัทึกสาํหรบัผูใ้ช้และบทบาทผูใ้ช้ 
ในการใหผู้ใ้ชใ้ชง้านสมดุบนัทกึ คณุสามารถตัง้คา่บทบาทของผูใ้ชแ้ละโปรไฟล์การเขา้ใชด้ฟีอลต์สาํหรบับทบาทของผูใ้ช ้รวมทัง้ตัง้คา่เรคคอรด์ผูใ้ชส้าํหรบัผูใ้ชแ้ต่ละรายไดเ้ชน่กนั 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารใชง้านสมดุบนัทกึสาํหรบับทบาทผูใ้ช ้คณุตอ้งดําเนนิการตามขัน้ตอนเหลา่นี้สาํหรบัแต่ละบทบาททีใ่ชส้มดุบนัทกึ 
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ในการใช้งานสมุดบนัทึกสาํหรบับทบาทผูใ้ช้ 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้ใหค้ลกิลงิค์ การจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้

3 ในสว่นการจดัการบทบาท ใหค้ลกิลงิค์ การจดัการบทบาท 

4 จากรายการภาษาในการแปล ใหเ้ลอืกภาษาหลกัของบรษิทัของคณุ  

5 คลกิลงิคข์องบทบาททีคุ่ณตอ้งการแกไ้ข 

6 ในวซิารด์การจดัการบทบาท ใหไ้ปทีน่ตอนที ่2 คอื การเขา้ใชป้ระเภทเรคคอรด์ และตัง้คา่ระดบัการเขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์ของสมดุบนัทกึ  

ตารางต่อไปนี้แสดงการตัง้คา่ทีคุ่ณตอ้งตัง้คา่เพือ่อนุญาตใหผู้ใ้ช ้(ซึง่ไมใ่ชผู่ดู้แลระบบ) เขา้ใชส้มดุบนัทกึ 

ประเภทเรคคอรด์ มีสิทธ์ิเข้าใช้หรือไม่ สามารถจดัทาํได้หรือไม่ สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมดได้หรือไม ่

สมดุบนัทกึ เลอืก ไมเ่ลอืก ไมเ่ลอืก 

หมายเหตุ: คณุตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไมม่กีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมด ไมเ่ชน่นัน้ 
ผูใ้ชจ้ะสามารถเขา้ใชง้านสมดุบนัทกึทัง้หมดในเพจรายการลาํดบัชัน้สมดุบนัทกึ 

7 คลกิ เสรจ็สิน้ เพือ่บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 

8 นาวเิกตไปทีเ่พจการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้

9 ในสว่นการจดัการโปรไฟลก์ารเขา้ใช ้ใหค้ลกิ โปรไฟลก์ารเขา้ใช ้

10 จากรายการภาษาในการแปล ใหเ้ลอืกภาษาหลกัของบรษิทัของคณุ  

11 คลกิลงิค์ แกไ้ข สาํหรบัโปรไฟล์การเขา้ใชด้ฟีอลต์ทีใ่ชส้าํหรบับทบาทผูใ้ชท้ีคุ่ณใชส้มดุบนัทกึอยู่ และตัง้คา่เพือ่ใหส้ทิธิเ์ขา้ใชส้มดุบนัทกึและประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ตารางต่อไปนี้อธบิายการตัง้คา่ทีจ่ําเป็นบนโปรไฟลก์ารเขา้ใชด้ฟีอลต์สาํหรบับทบาทผูใ้ช ้ซึง่ชว่ยในการเขา้ใชส้มดุบนัทกึสาํหรบับทบาท 
การตัง้คา่โปรไฟล์การเขา้ใชด้ฟีอลต์จะใหส้ทิธิเ์ขา้ใชส้มดุบนัทกึทีจ่ําเป็นแกบ่ทบาทผูใ้ช ้ดงันัน้ คณุจงึไมต่อ้งตัง้คา่โปรไฟลก์ารเขา้ใชข้องเจา้ของสาํหรบับทบาทนัน้ 

ประเภทเรคคอรด์ เรคคอรด์ท่ีเก่ียวข้อง โปรไฟลก์ารเข้าใช้ดีฟอลต์ 

สมดุบนัทกึ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ อ่านอย่างเดยีว 

สมดุบนัทกึ สมดุบนัทกึย่อย ด ู

โปรไฟลน์ี้อนุญาตใหผู้ใ้ชดู้สมดุบนัทกึย่อยทัง้ห

มดในเพจรายละเอยีดสมดุบนัทกึได ้
คา่ดฟีอลต์ คอื ไมม่สีทิธิเ์ขา้ใช ้

สมดุบนัทกึ User อ่านอย่างเดยีว 

โปรไฟลน์ี้อนุญาตใหผู้ใ้ชดู้ผูใ้ชอ้ืน่ทัง้หมดทีเ่กีย่

วขอ้งกบัสมดุบนัทกึในเพจรายละเอยีดสมดุบนั

ทกึได ้คา่ดฟีอลต์ คอื ไมม่สีทิธิเ์ขา้ใช ้

12 คลกิ เสรจ็สิน้ เพือ่บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 
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ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารใชง้านสมดุบนัทกึสาํหรบัผูใ้ช ้คณุตอ้งดําเนนิการตามขัน้ตอนเหลา่นี้สําหรบัผูใ้ชแ้ต่ละรายทีใ่ชส้มดุบนัทกึ 

ในการใช้งานสมุดบนัทึกสาํหรบัผูใ้ช้ 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้ใหค้ลกิลงิค์ การจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้

3 ในสว่นการจดัการผูใ้ช ้ใหค้ลกิทีล่งิค์ การจดัการผูใ้ช ้

4 คลกิลงิคแ์กไ้ขของผูใ้ชท้ีค่ณุตอ้งการแกไ้ขโปรไฟล์  

5 ในสว่นขอ้มลูผูใ้ชห้ลกัของเพจการแกไ้ขผูใ้ช ้ใหต้ัง้คา่ดงัต่อไปนี้: 

 สมุดบนัทึกดีฟอลต์สาํหรบัการวิเคราะห์ การตัง้คา่นี้จะกาํหนดสมดุบนัทกึผูใ้ชห้รอืสมดุบนัทกึทีก่ําหนดทีป่รากฏตามคา่ดฟีอลต์สาํหรบัผูใ้ชใ้นเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึในเพจการวเิคราะห์ 
การตัง้คา่จะแสดงชือ่ผูใ้ชแ้ละ ID ไซน์อนิ (ตามคา่ดฟีอลต์) ของผูใ้ชท้ีม่เีรคคอรด์ทีคุ่ณกําลงัแกไ้ข 
เปลีย่นการตัง้คา่ของเรคคอรด์เป็นสมดุบนัทกึทีก่าํหนดหรอืสมดุบนัทกึผูใ้ชท้ีผู่ใ้ชท้าํงานใหก้บัรายงานและแผงควบคมุบ่อยทีส่ดุ การตัง้คา่นี้บนเรคคอรด์ผูใ้ชไ้มจ่ํากดัสทิธิเ์ขา้ใชข้อ้มลูของผูใ้ช ้
ผูใ้ชจ้งึสามารถเลอืกสมดุบนัทกึหรอืผูใ้ชอ้ืน่ในเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึได ้

 สมุดบนัทึกดีฟอลต์ 
การตัง้คา่นี้จะกาํหนดสมดุบนัทกึผูใ้ชห้รอืสมดุบนัทกึทีก่าํหนดทีป่รากฏตามคา่ดฟีอลต์สาํหรบัผูใ้ชใ้นเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึเมือ่ทาํงานในพืน้ทีอ่ ืน่นอกเหนอืจากเพจการวเิคราะห์ 
การตัง้คา่จะแสดงขอ้มลูทัง้หมดตามคา่ดฟีอลต์ เปลีย่นการตัง้คา่เป็นสมดุบนัทกึทีก่าํหนดหรอืสมดุบนัทกึผูใ้ชท้ีผู่ใ้ชท้าํงานดว้ยบ่อยทีส่ดุ 
เพือ่ใหผู้ใ้ชไ้มต่อ้งเลอืกสมดุบนัทกึทุกครัง้ทีผู่ใ้ชต้อ้งการทาํงานกบัขอ้มลูในสมดุบนัทกึนัน้ การตัง้คา่นี้บนเรคคอรด์ผูใ้ชไ้มจ่ํากดัสทิธิเ์ขา้ใชเ้รคคอรด์ของผูใ้ช ้
ผูใ้ชจ้งึสามารถเลอืกสมดุบนัทกึหรอืผูใ้ชอ้ืน่ในเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึได้ 

6 ในสว่นขอ้มลูความปลอดภยัของผูใ้ชข้องเพจการแกไ้ขผูใ้ช:้ 

a ตัง้คา่ ประเภทเรือ่งทีร่ายงาน ใหเ้ป็น การแสดงขอ้มลูผูจ้ดัการ หรอื การแสดงขอ้มลูทมี 

หมายเหตุ: คณุตอ้งเลอืกคา่ใดคา่หนึง่ มเิชน่นัน้ รายงานจะไมม่ขีอ้มลูใดๆ ตวัเลอืกทีคุ่ณเลอืก เชน่ การแสดงขอ้มลูผูจ้ดัการ หรอืการแสดงขอ้มลูทมี 
จะไมม่ผีลต่อขอ้มลูในรายงาน 

b ตัง้คา่ ประเภทเรือ่งในประวตั ิใหเ้ป็น การแสดงขอ้มลูทัง้หมด 

7 คลกิ บนัทกึ 

หมายเหตุ: ในการเขา้ใชส้มดุบนัทกึ ผูใ้ชต้อ้งเกีย่วขอ้งกบัสมดุบนัทกึนัน้ นอกจากนี้ ผูร้บัมอบหมายของผูใ้ชจ้ะไมม่สีทิธิเ์ขา้ใชส้มดุบนัทกึของผูใ้ชโ้ดยอตัโนมตั ิ
ผูร้บัอบหมายยงัตอ้งเกีย่วขอ้งกบัสมดุบนัทกึดว้ย 
 

การเพ่ิมสมุดบนัทึกลงในโครงรา่งเพจรายละเอียดเรคคอรด์ 
ในการทาํใหผู้ใ้ชส้ามารถใชส้ว่นขอ้มลูเกีย่วขอ้งกบัสมดุบนัทกึในเพจรายละเอยีดสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ คณุตอ้งตัง้คา่ดงัต่อไปนี้: 

 ทาํใหส้ว่นขอ้มลูเกีย่วขอ้งกบัสมดุบนัทกึใชไ้ดใ้นโครงรา่งเพจประเภทเรคคอรด์สาํหรบับทบาทผูใ้ช ้

หมายเหตุ: คณุสามารถเลอืกทีจ่ะจดัทาํโครงรา่งทีก่าํหนดเองสาํหรบัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมดุบนัทกึสาํหรบัประเภทเรคคอรด์แตล่ะประเภททีส่นับสนุนสมดุบนัทกึ ตวัอย่างเชน่ 
คณุสามารถจดัทาํโครงรา่งทีก่าํหนดเองสาํหรบัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมดุบนัทกึสาํหรบัเพจรายละเอยีดบรษิทัผา่นเพจการปรบัแต่งแอปพลเิคชนัสาํหรบัประเภทเรคคอรด์บรษิทัได้ 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการจดัทาํโครงรา่งทีก่าํหนดเองสาํหรบัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง โปรดดูที ่การปรบัแต่งโครงรา่งรายการทีเ่กีย่วขอ้ง (ในหน้า 135) 

 ในโปรไฟลก์ารเขา้ใชส้าํหรบับทบาทผูใ้ช ้ใหร้ะบุสทิธิเ์ขา้ใชส้มดุบนัทกึแกบ่ทบาทผูใ้ชเ้ป็นสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในประเภทเรคคอรด์ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารทาํใหส้ว่นขอ้มลูเกีย่วขอ้งกบัสมดุบนัทกึใชไ้ดใ้นโครงรา่งเพจประเภทเรคคอรด์ 
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ในการทาํให้ส่วนข้อมูลเกีย่วข้องกบัสมุดบนัทึกใช้ได้ในโครงร่างเพจประเภทเรคคอรด์ 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 คลกิทีล่งิค ์การปรบัแต่งแอปพลเิคชนั 

3 ในสว่นการตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ ใหค้ลกิทีล่งิค ์ประเภทเรคคอรด์ ทีต่อ้งการ 

ตวัอย่างเชน่ ถา้คณุตอ้งการทาํใหส้ว่นขอ้มลูเกีย่วขอ้งกบัสมดุบนัทกึใชไ้ดใ้นเพจรายละเอยีดโอกาสทางการขาย ใหค้ลกิลงิค์ โอกาสทางการขาย 

4 ในสว่นโครงรา่งเพจ ใหค้ลกิลงิค์ โครงรา่งเพจ ทีต่อ้งการ (เชน่ โครงร่างเพจโอกาสทางการขาย) 

5 ในเพจ โครงรา่งเพจ ของประเภทเรคคอรด์ ใหค้ลกิลงิค์แกไ้ขของโครงรา่งเพจทีค่ณุตอ้งการทําใหส้ว่นขอ้มลูเกีย่วขอ้งกบัสมดุบนัทกึใชไ้ด ้

6 ในวซิารด์โครงร่างเพจ ใหไ้ปทีข่ ัน้ตอนที ่4 ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง และคลกิลกูศรเพือ่ยา้ยรายการสมดุบนัทกึไปยงัสว่นทีแ่สดง 

7 (เลอืกได)้ ในวซิารด์โครงรา่งเพจ ไปทีข่ ัน้ตอนที ่5 โครงรา่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง และเลอืกโครงรา่งทีค่ณุตอ้งการใชส้าํหรบัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมดุบนัทกึ 

8 คลกิ เสรจ็สิน้ เพือ่บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 

9 ไซน์เอาต์ออกจาก Oracle CRM On Demand แลว้ไซน์อนิอกีครัง้ 

ขัน้ตอนไปนี้อธบิายวธิกีารระบุสทิธิเ์ขา้ใชส้มดุบนัทกึแกบ่ทบาทผูใ้ชเ้ป็นสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในประเภทเรคคอรด์ 

ในการระบุสิทธิเ์ข้าใช้สมุดบนัทึกแก่บทบาทผูใ้ช้เป็นส่วนข้อมูลทีเ่กีย่วข้องในประเภทเรคคอรด์ 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้ใหค้ลกิลงิค์ การจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้

3 ในสว่นการจดัการโปรไฟลก์ารเขา้ใช ้ใหค้ลกิ โปรไฟลก์ารเขา้ใช ้

4 คลกิลงิค์ แกไ้ข สาํหรบัโปรไฟล์การเขา้ใชด้ฟีอลต์ทีใ่ชส้าํหรบับทบาทผูใ้ชท้ีคุ่ณตอ้งการทาํใหส้ว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมดุบนัทกึใชไ้ด ้

5 ในวซิารด์โปรไฟลก์ารเขา้ใช ้ใหไ้ปทีข่ ัน้ตอนที ่2 ระบุระดบัการเขา้ใช ้และคลกิลงิคข์อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของประเภทเรคคอรด์ทีค่ณุตอ้งการทาํใหส้ว่นขอ้มลูเกีย่วขอ้งกบัสมดุบนัทกึใชไ้ด ้

ตวัอย่างเชน่ ถา้คณุตอ้งการทาํใหส้ว่นขอ้มลูเกีย่วขอ้งกบัสมดุบนัทกึใชไ้ดใ้นเพจรายละเอยีดโอกาสทางการขาย ใหค้ลกิลงิค์ ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง ดา้นขา้งเรคคอรด์โอกาสทางการขาย 

6 เลอืกระดบัการเขา้ใชส้าํหรบัสมดุบนัทกึตามขอ้กาํหนดของบทบาทผูใ้ช ้

7 คลกิ เสรจ็สิน้ เพือ่บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 

8 ทาํซํ้าในขัน้ตอนที ่4 ถงึ 7 สาํหรบัโปรไฟลก์ารเขา้ใชข้องเจา้ของทีใ่ชส้าํหรบับทบาทผูใ้ชท้ีคุ่ณกาํลงัใชง้านสาํหรบัสมดุบนัทกึ 
 

การระบุเรคคอรด์ให้กบัสมุดบนัทึก 
คณุสามารถระบุเรคคอรด์ใหก้บัสมดุบนัทกึทีป่รบัแต่งเองไดด้ว้ยวธิกีารต่อไปนี้: 

 ระบุครัง้ละหน่ึงเรคคอรด์ (กาํหนดด้วยตนเอง) คณุสามารถเลอืกคา่สมดุบนัทกึในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ได ้

 เป็นกลุ่ม คณุสามารถจดักลุม่การระบุเรคคอรด์ใหก้บัสมดุบนัทกึได้ 
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 โดยการอิมปอรต์การระบุสมุดบนัทึก คณุสามารถอมิปอรต์การระบุสมดุบนัทกึสาํหรบับรษิทัและผูต้ดิต่อเทา่นัน้ สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการอมิปอร์ตการระบุสมดุบนัทกึ โปรดดูที ่
เกีย่วกบัการอมิปอรต์สมดุบนัทกึและการระบุสมดุบนัทกึ (ในหน้า 296) 

สามารถระบุเรคคอรด์ใหก้บัสมดุบนัทกึไดโ้ดยใชก้ฏและเงือ่นไขเวริ์กโฟลว์ทีใ่ชง้าน สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชก้ฎเวริก์โฟลว ์โปรดดูที ่เกีย่วกบักฎเวริก์โฟลว์ (ในหน้า 354) 

เก่ียวกบัวนัท่ีเร่ิมต้นและวนัท่ีส้ินสดุสาํหรบัการระบสุมดุบนัทึกบนบริษทัและผูติ้ดต่อ 
การระบุสมดุบนัทกึสาํหรบัเรคคอรด์บรษิทัและผูต้ดิต่อสามารถมวีนัทีเ่ริม่ต้นและวนัทีส่ ิน้สดุได ้คณุสามารถอปัเดตฟิลด์เหลา่นี้ไดโ้ดยใชโ้ปรแกรมชว่ยการอมิปอรต์หรอืบรกิารทางเวบ็เทา่นัน้ คณุตอ้งใช ้
API บรกิารทางเวบ็ v1.0 สาํหรบัคาํขอบรกิารทางเวบ็ดงักลา่วทัง้หมด  

การระบุสมดุบนัทกึจะยงัคงมผีลอยู่จนกวา่จะถงึวนัทีส่ ิน้สดุ หรอืจนกวา่การระบุสมดุบนัทกึจะถูกลบออกจากเรคคอรด์ เมือ่เกดิเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึง่ข ึน้กอ่น เมือ่ถงึวนัทีส่ ิ้นสดุ 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งสมดุบนัทกึและเรคคอรด์จะถูกยกเลกิ และผูใ้ชจ้ะไมส่ามารถเขา้ใชเ้รคคอรด์ผา่นความเป็นสมาชกิของสมดุบนัทกึไดอ้กี อย่างไรกต็าม 
ผูใ้ชท้ีส่ามารถเขา้ใชเ้รคคอรด์ผา่นส่วนประกอบควบคมุการเขา้ใชอ้ืน่ เชน่ ความเป็นเจา้ของเรคคอร์ด หรอืความเป็นสมาชกิทมี จะยงัคงสามารถเขา้ใชเ้รคคอรด์ได้ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัการการระบุสมดุบนัทกึแบบตามเวลา โปรดดูที ่เกีย่วกบัการระบุสมดุบนัทกึแบบตามเวลา (โปรดดูที ่"เกีย่วกบัการระบุสมดุบนัทกึตามเวลา" ในหน้า 297) 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน: 

 ในการระบุเรคคอรด์ใหก้บัสมดุบนัทกึในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ โครงรา่งเพจรายละเอยีดสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ตอ้งมสีว่นสมดุบนัทกึดว้ย 

 ในการระบุเรคคอรด์ใหก้บัสมดุบนัทกึแบบแบทช์ บทบาทของคณุตอ้งมสีทิธิ ์จดัการสมดุบนัทกึ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารระบุเรคคอรด์เดยีวใหก้บัสมดุบนัทกึ 

ในการระบุเรคคอรด์เดียวให้กบัสมุดบนัทึก 

1 นาวเิกตไปทีเ่พจรายละเอยีด ของเรคคอรด์ 

2 คลกิ เพิม่ ในแถบชือ่ของสว่นของสมดุบนัทกึ ของเพจรายละเอยีด 

3 ในเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึ เลอืกสมดุบนัทกึทีคุ่ณตอ้งการระบุเรคคอรด์ และคลกิ ตกลง 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารระบุเรคคอรด์ใหก้บัสมดุบนัทกึแบบแบทช์ 

การใช้แบทช์ระบุเรคคอรด์ให้กบัสมุดบนัทึก 

1 ในวนิโดวร์ายการ คลกิปุ่ม เมนู ในแถบชือ่ แลว้คลกิ สมดุบนัทกึการระบุแบทช์ 

2 ในวนิโดว์ สมดุบนัทกึการระบุแบทช์ คลกิปุ่มเครือ่งมอืเลอืกทีด่า้นขา้งกลอ่ง สมดุบนัทกึเป้าหมาย จากนัน้ เลอืกสมดุบนัทกึในคน้หาสมดุบนัทกึ ซึง่คณุตอ้งการระบุเรคคอรด์ 

3 เลอืกตวัเลอืกการระบุ สาํหรบัเรคคอรด์ในรายการ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายตวัเลอืกการระบุทีค่ณุสามารถเลอืกได ้

ตวัเลือก คาํอธิบาย 

เพิม่ เพิม่สมดุบนัทกึเป้าหมายใหก้บัเรคคอรด์ทัง้หมด 
การระบุนี้จะไมม่ผีลกบัการระบุสมดุบนัทกึใหก้บัเรคคอรด์กอ่นหน้านี้ 

แทนทีป่ระเภท เพิม่สมดุบนัทกึเป้าหมายใหก้บัเรคคอรด์ทัง้หมด และลบสมดุบนัทกึทีร่ะบุกอ่นหน้านี้ทัง้หมด 
ซึง่มปีระเภททีเ่หมอืนกบัสมดุบนัทกึเป้าหมาย 
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ตวัเลือก คาํอธิบาย 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัจะเป็นผูก้าํหนดประเภทสมดุบนัทกึ 

แทนทีท่ัง้หมด เพิม่สมดุบนัทกึเป้าหมายใหก้บัเรคคอรด์ทัง้หมด และลบสมดุบนัทกึทีร่ะบุกอ่นหน้านี้ทัง้หมด 
โดยไมค่าํนงึถงึประเภท 

แทนทีส่มดุบนัทกึ ระบุสมดุบนัทกึทีค่ณุตอ้งการแทนที ่ 

ระบุเรคคอรด์จากสมดุบนัทกึทีคุ่ณกาํหนดทีน่ีใ่หก้บัสมดุบนัทกึเป้าหมายอกีครัง้ เรคคอรด์อืน่ๆ 
จะไมไ่ดร้บัผลกระทบ 

ลบ ลบการระบุใหก้บัสมดุบนัทกึเป้าหมายออกจากเรคคอรด์ทัง้หมดทีม่อียู่ 

ลบทัง้หมด ลบสมดุบนัทกึทีร่ะบุทัง้หมดออกจากเรคคอรด์ 

4 หากคุณเลอืกตวัเลอืกอืน่ใดนอกเหนอืจาก เพิม่ ในขัน้ตอนที ่3 คณุจะตอ้งเลอืกตวัเลอืก ใชก้บั ในขณะนี้ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายตวัเลอืก ใชก้บั ทีคุ่ณสามารถเลอืกได ้

ตวัเลือก คาํอธิบาย 

การเชือ่มโยงดว้ยตนเอง ใช ้ตวัเลอืกการระบุ กบัเรคคอรด์ทีเ่ลอืกทัง้หมดซึง่การระบุสมดุบนัทกึทีม่อียู่ถูกสรา้งขึน้ดว้ยตนเอง 

การเชือ่มโยงอตัโนมตั ิ ใช ้ตวัเลอืกการระบุ 
กบัเรคคอรด์ทีเ่ลอืกทัง้หมดซึง่การระบุสมดุบนัทกึทีม่อียู่ถูกสรา้งขึน้ดว้ยเวริ์กโฟลว์หรอืแบทช์ 

ทัง้คู ่ ใช ้ตวัเลอืกการระบุ กบัเรคคอรด์ทีเ่ลอืกทัง้หมด 

5 ในการใชเ้กณฑก์ารระบุทีเ่ลอืกของคณุ ใหค้ลกิปุ่ม ระบุ  

วนิโดว ์ควิสมดุบนัทกึการระบุแบทช์ จะปรากฏขึ้น และแสดงคาํขอการระบุของคณุในสว่นคาํขอทีใ่ชง้าน สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่เพจควิสมุดบนัทกึการระบุแบทช์ (ในหน้า 676) 

เมือ่คาํขอของคณุประมวลผลเสรจ็แลว้ คณุจะไดร้บัแจง้ทางอเีมล ์
 

เพจลาํดบัชัน้สมุดบนัทึก 
เพจลาํดบัชัน้สมดุบนัทกึแสดงขอ้มลูเกีย่วกบัสมดุบนัทกึทีก่าํหนดเอง คณุสามารถดูชดุย่อยของสมดุบนัทกึหรอืดูสมดุบนัทกึทัง้หมดกไ็ด ้

ตารางต่อไปนี้อธบิายถงึงานทีค่ณุสามารถดําเนนิการไดจ้ากเพจลาํดบัชัน้สดุบนัทกึ 

ในการดาํเนินการน้ี ทาํตามขัน้ตอนเหล่าน้ี 

ดูชดุย่อยอืน่ของสมดุบนัทกึ บนแถบชือ่ลาํดบัชัน้สมดุบนัทกึ ใหค้ลกิทีร่ายการและเปลีย่นแปลงการเลอืกเป็นชดุย่อยอืน่ของสมดุบนัทกึ 
หรอืเลอืก สมดุบนัทกึทัง้หมด เพือ่ดูสมดุบนัทกึทัง้หมด 

จดัทาํสมดุบนัทกึ ในแถบชือ่ลาํดบัชัน้สมดุบนัทกึ คลกิที ่สรา้ง ในเพจการแกไ้ขสมดุบนัทกึ ใหป้้อนขอ้มลูทีจ่ําเป็น 
และบนัทกึเรคคอรด์ 

จดัทาํสมดุบนัทกึยอ่ยของสมดุบนัทกึทีม่อียู่ คลกิทีล่งิคช์ ือ่ของสมดุบนัทกึหลกั บนเพจรายละเอยีดสมดุบนัทกึ ใหค้ลกิ สรา้ง 
ในแถบชือ่สมดุบนัทกึย่อย บนเพจแกไ้ขสมดุบนัทกึ 
ใหป้้อนขอ้มลูของสมดุบนัทกึและบนัทกึการเปลีย่นแปลง 
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ในการดาํเนินการน้ี ทาํตามขัน้ตอนเหล่าน้ี 

ยา้ยสมดุบนัทกึไปยงัสมดุบนัทกึหลกัใหม่ คลกิทีล่งิค์แกไ้ขของสมดุบนัทกึทีคุ่ณตอ้งการเปลีย่นแปลง ในเพจแกไ้ขสมดุบนัทกึ 
ใหค้ลกิทีไ่อคอนคน้หาถดัจากฟิลด์สมดุบนัทกึหลกั 
แลว้เลอืกสมดุบนัทกึหลกัใหม่และบนัทกึการเปลีย่นแปลง 

เชือ่มโยงผูใ้ชก้บัสมดุบนัทกึ คลกิทีล่งิคช์ ือ่ของสมดุบนัทกึ บนเพจรายละเอยีดสมดุบนัทกึ ใหค้ลกิเพิม่ผูใ้ชใ้นแถบชือ่ผูใ้ชส้มดุบนัทกึ 
บนเพจแกไ้ขสมดุบนัทกึ ใหเ้ลอืกผูใ้ชท้ีค่ณุตอ้งการเชือ่มโยงกบัสมดุบนัทกึ และระบุขอ้มลูผูใ้ช ้
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูทีก่ารเชือ่มโยงผูใ้ชก้บัสมดุบนัทกึ (ในหน้า 308) 

 
 

ฟิลดส์มุดบนัทึก 
เพจ แกไ้ขสมดุบนัทกึ และเพจ รายละเอยีดสมดุบนัทกึ แสดงรายละเอยีดสมดุบนัทกึทีก่าํหนดเอง คณุสามารถเปลีย่นรายละเอยีดสมดุบนัทกึ เพิม่สมดุบนัทกึย่อยในสมดุบนัทกึ 
และเพิม่ผูใ้ชใ้นสมดุบนัทกึได้ 

ตารางดงัต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด ์

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ข้อมูลสมุดบนัทึกหลกั 

ชือ่สมดุบนัทกึ ชือ่ทีต่ัง้ใหก้บัสมดุบนัทกึ 

สมดุบนัทกึหลกั แสดงชือ่สมดุบนัทกึหลกักรณสีมดุบนัทกึนี้เป็นสมุดบนัทกึย่อย ถา้สมดุบนัทกึเป็นสมดุบนัทกึหลกั ฟิลด์นี้จะวา่งเปลา่ 

ประเภทสมดุบนัทกึ สมดุบนัทกึสามารถกาํหนดประเภทสมดุบนัทกึเพือ่ชว่ยจดัรปูแบบโครงสรา้งสมดุบนัทกึ 
โปรดดูขอ้มลูเกีย่วกบัการจดัทาํประเภทสมดุบนัทกึใน การจดัทาํประเภทสมดุบนัทกึและบทบาทผูใ้ชส้มดุบนัทกึ 
(ในหน้า 305) 

สามารถมขีอ้มลู ระบุวา่สามารถเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัสมดุบนัทกึนี้ไดห้รอืไม ่เพือ่การใชง้านทีม่ปีระสทิธภิาพ 
ไมต่อ้งเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้หากสมดุบนัทกึไมม่ขีอ้มลู 

คูค่า้ เฉพาะใน Oracle CRM On Demand for Partner Relationship 
Management สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่Oracle CRM On Demand for 
Partner Relationship Management Configuration Guide ใน 
ไลบรารเีอกสาร Oracle CRM On Demand (ดูที ่Oracle CRM On Demand 
documentation library - 
http://www.oracle.com/technetwork/documentation/siebelcrmo
d-096050.html) ใน Oracle Technology Network 

ทีต่ัง้คูค่า้ เฉพาะใน Oracle CRM On Demand for Partner Relationship 
Management สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่Oracle CRM On Demand for 
Partner Relationship Management Configuration Guide ใน 
ไลบรารเีอกสาร Oracle CRM On Demand (ดูที ่Oracle CRM On Demand 
documentation library - 
http://www.oracle.com/technetwork/documentation/siebelcrmo
d-096050.html) ใน Oracle Technology Network 

http://www.oracle.com/technetwork/documentation/siebelcrmod-096050.html
http://www.oracle.com/technetwork/documentation/siebelcrmod-096050.html
http://www.oracle.com/technetwork/documentation/siebelcrmod-096050.html
http://www.oracle.com/technetwork/documentation/siebelcrmod-096050.html


การจดัการผู้ใช้และการควบคมุการเข้าใช้ 

 

การจดัการ Oracle CRM On Demand Release 37 
สงิหาคม 2018  319 

 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ส่วนสมุดบนัทึกย่อย 

ชือ่สมดุบนัทกึ ชือ่สมดุบนัทกึทีเ่ป็นสมดุบนัทกึย่อยของสมดุบนัทกึปจัจุบนั 

ประเภทสมดุบนัทกึ ประเภทสมดุบนัทกึของสมดุบนัทกึย่อย: 

สามารถมขีอ้มลู ระบุวา่สามารถเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัสมดุบนัทกึย่อยไดห้รอืไม ่

ส่วนผูใ้ช้สมุดบนัทึก 

นามสกลุ นามสกลุของผูใ้ชท้ีเ่ชือ่มโยงกบัสมดุบนัทกึนี้ 

ชือ่ ชือ่ของผูใ้ชท้ีเ่ชือ่มโยงกบัสมดุบนัทกึนี้ 

บทบาทผูใ้ชส้มดุบนัทกึ บทบาทสมดุบนัทกึของผูใ้ชส้าํหรบัสมดุบนัทกึปจัจุบนั 
บทบาทผูใ้ชส้มดุบนัทกึสามารถระบุใหก้บัผูใ้ชไ้ดเ้มือ่ผูใ้ชเ้ชือ่มโยงกบัสมดุบนัทกึ 
บทบาทผูใ้ชส้มดุบนัทกึไมใ่ชบ่ทบาทผูใ้ชใ้น Oracle CRM On Demand 
โปรดดูขอ้มลูเกีย่วกบัการจดัทาํบทบาทผูใ้ชส้มดุบนัทกึใน การจดัทาํประเภทสมดุบนัทกึและบทบาทผูใ้ชส้มดุบนัทกึ 
(ในหน้า 305) 

โปรไฟลก์ารเขา้ใช ้ สทิธิก์ารเขา้ใชส้มดุบนัทกึปจัจุบนัและสมดุบนัทกึย่อยของผูใ้ช ้เลอืกจากรายการโปรไฟล์ทีเ่ปิดใชส้มดุบนัทกึ 
โปรดดูขอ้มลูเกีย่วกบัการจดัทาํโปรไฟลก์ารเขา้ใชส้มดุบนัทกึโดยเฉพาะที ่การจดัทาํโปรไฟลก์ารเขา้ใชส้มดุบนัทกึ 
(โปรดดูที ่"การจดัทาํโปรไฟล์การเขา้ใชส้าํหรบัสมดุบนัทกึ" ในหน้า 311) 

 
 

ข้อมูลเก่ียวกบัการแก้ไขปัญหาของสมุดบนัทึก 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการแกไ้ขปญัหาฟงักช์นัสมดุบนัทกึ โปรดดูที ่1800338.1 (ID บทความ) ใน My Oracle Support 
 

การจดัการกลุ่ม 
การจดัการกลุม่ คอืคณุสมบตัทิีเ่ลอืกได้ซึง่ทาํใหบ้รษิทัของคุณสามารถจดัตัง้ทมีของพนกังานทีท่าํงานดว้ยกนั โดยทีใ่หพ้วกเขาสามารถใชข้อ้มลูชดุเดยีวกนัร่วมกนัได้ 

การจดัตัง้ทมีทีบ่รษิทัของคุณทาํใหผู้ใ้ชส้ามารถดาํเนนิการดงัต่อไปนี้: 

 สมาชกิของกลุม่สามารถเขา้ใชป้ฏทินิและรายการงานของกลุม่ไดด้งัต่อไปนี้: 

 การนดัหมายใดๆ ทีส่มาชกิในกลุ่มเป็นเจา้ของหรอืมสีมาชกิของกลุม่อยู่ในทมีของกจิกรรมจะแสดงต่อสมาชกิทัง้หมดของกลุม่ในปฏทินิรวมในแทบ็กลุม่ในมมุมองปฏทินิรายวนั รายสปัดาห ์
และรายเดอืน เวน้เสยีแต่วา่การนดัหมายนัน้จะถูกทาํเครือ่งหมายใหเ้ป็นสว่นตวั ปฏทินิรวมจะแสดงความพรอ้มของสมาชกิทกุคนในกลุม่ 
และทาํใหพ้นกังานสามารถกาํหนดเวลาทีด่ที ีส่ดุในการวางกาํหนดเวลาการนดัหมายและแจง้พนักงาน (และผูต้ดิต่อ) เกีย่วกบัการนดัหมาย 
สมาชกิในกลุม่ยงัสามารถดูปฏทินิของสมาชกิคนอื่นๆ แต่ละคนในกลุ่มไดด้ว้ย โดยสามารถดูไดใ้นแทบ็ผูใ้ชใ้นเพจปฏทินิ 

หมายเหตุ: ผูใ้ชจ้ะตอ้งมสีทิธิ ์ใชป้ฏทินิรว่มกนั ทีร่ะบุใหก้บับทบาทเพือ่ใหส้ามารถเขา้ใชป้ฏทินิกลุม่รวมได ้โดยทีผู่ใ้ชท้ีม่สีทิธิ ์ใชป้ฏทินิรว่มกนั 
สามารถตัง้คา่มมุมองของปฏทินิแบบกาํหนดเอง สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การดูปฏทินิของผูใ้ชอ้ืน่ และ การเพิม่มุมมองของปฏทินิทีก่าํหนดเอง 

 งานใดๆ ทีส่มาชกิในกลุม่เป็นเจา้ของหรอืมสีมาชกิของกลุม่อยู่ในทมีของกจิกรรมจะแสดงต่อสมาชกิทัง้หมดของกลุม่ในรายการงานในแทบ็งานของกลุม่ในเพจปฏทินิ 
เวน้เสยีแต่วา่งานนัน้จะถูกทําเครือ่งหมายใหเ้ป็นส่วนตวั 
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 สมาชกิของกลุม่สามารถใชค้วามเป็นเจา้ของประเภทเรคคอรด์ต่อไปนี้รว่มกนัโดยอตัโนมตั:ิ 

 บรษิทั 

 ผูต้ดิต่อ 

 ครวัเรอืน 

 โอกาสทางการขาย 

 พอรต์โฟลโิอ 

เมือ่มกีารระบุเรคคอรด์ของประเภทเรคคอรด์ใดๆ เหลา่นี้ใหก้บัสมาชกิของกลุม่ สมาชกิทัง้หมดของกลุม่จะกลายเป็นเจา้ของรว่มของเรคคอรด์ 

หมายเหตุ: หากผูต้ดิต่อถูกทาํเครือ่งหมายใหเ้ป็นสว่นตวั สมาชกิคนอืน่ๆ ในกลุม่จะไมส่ามารถอ่านรายละเอยีดของเรคคอรด์ผูต้ดิต่อนัน้ได ้

ตวัอย่างเชน่ หากผูใ้ชเ้ป็นสมาชกิของกลุ่ม XYZ ระบบจะรวมบรษิทัใดๆ ทีไ่ดร้บัการระบุใหก้บัผูใ้ชน้ัน้หลงัจากทีผู่ใ้ชก้ลายเป็นสมาชกิของกลุม่นี้แลว้ 
ไวใ้นรายชือ่บรษิทัสาํหรบัสมาชกิทัง้หมดของกลุม่ XYZ ชือ่กลุม่บนเรคคอรด์ดงักลา่วจะปรากฏอยู่ในฟิลด์กลุม่หลกั หากมฟิีลด์นี้อยู่บนโครงรา่งเพจรายละเอยีด สมาชกิทัง้หมดของกลุม่ 
รวมถงึเจา้ของทีไ่ดร้บัมอบหมายของเรคคอรด์ จะปรากฏในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของทมีบนเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ สมาชกิทัง้หมดของกลุม่สามารถอปัเดตเรคคอรด์ได ้

ตามคา่ดฟีอลต์ สมาชกิปจัจุบนัของกลุม่มสีทิธิเ์ขา้ใชอ้ย่างสมบูรณ์ในเรคคอรด์ของกลุม่ทีถู่กระบุใหก้บัสมาชกิในกลุ่มหลงัจากทีส่มาชกินัน้เขา้ร่วมกลุม่แลว้ 

หมายเหตุ: เพือ่ทาํใหฟ้งักช์นันี้ใชง้านได้ ตอ้งเลอืกตวัเลอืกคา่ดฟีอลต์การระบุกลุม่ในเพจโปรไฟล์บรษิทั และตอ้งเลอืกตวัเลอืกนี้กอ่นการสรา้งกลุม่ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่
การจดัตัง้กลุ่ม (โปรดดูที ่"การตัง้คา่กลุ่ม" ในหน้า 322) 

พฤตกิรรมต่อไปนี้เป็นคุณสมบตัขิองกลุม่: 

 ผูใ้ชแ้ต่ละคนจะเป็นสมาชกิของกลุม่ไดเ้พยีงกลุ่มเดยีว 

หลงัจากทีเ่พิม่ผูใ้ชล้งในกลุม่ ชือ่ของผูใ้ชจ้ะไมป่รากฏในรายชือ่ผูใ้ชอ้กีต่อไปเมือ่เลอืกสมาชกิในกลุ่ม 

 เมือ่คณุเลอืกตวัเลอืกการระบุกลุม่ทีบ่รษิทัของคณุ: 

 เรคคอรด์ทีม่อียู่กอ่นกาํหนดกลุ่มจะไมถู่กอปัเดต ยกเวน้ในกรณีทีฟิ่ลด์เจา้ของจะถูกอปัเดตจากเจา้ของคนใหมท่ีเ่ป็นสมาชกิของกลุ่ม 

 เมือ่ผูใ้ชเ้ป็นสมาชกิของกลุม่ ผูใ้ชจ้ะสามารถเขา้ใชเ้รคคอรด์ของกลุม่ 
แต่วา่สมาชกิคนอืน่ของกลุม่จะไมส่ามารถมองเหน็เรคคอรด์ทีส่มาชกิคนใหม่นี้เป็นเจา้ของกอ่นเขา้รว่มกบักลุ่มไดโ้ดยอตัโนมตั ิหากผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของเรคคอรด์หลงัจากถูกเพิม่ไวใ้นกลุ่มแลว้ 
สมาชกิคนอืน่ของกลุม่จะสามารถมองเหน็เรคคอร์ดใหมน่ี้ 

ตวัอย่างต่อไปนี้แสดงความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ของกลุม่: 

 ผูใ้ช ้1 และผูใ้ช ้2 เป็นสมาชกิของกลุ่ม 1 และผูใ้ช ้3 ไมไ่ดเ้ป็นสมาชกิของกลุม่ 1  

 ผูใ้ช ้3 เป็นเจา้ของบรษิทั 31 นัน้ ผูใ้ช ้1 และผูใ้ช ้2 จะไมส่ามารถเขา้ใชบ้รษิทั 31 

 ผูใ้ช ้3 ถูกเพิม่ในกลุม่ 1 ผูใ้ช ้1 และผูใ้ช ้2 กย็งัคงไมส่ามารถเขา้ใชบ้รษิทั 31 

 ผูใ้ช ้3 เป็นเจา้ของบรษิทั 32 ผูใ้ช ้1 และผูใ้ช ้2 จะสามารถเขา้ใชบ้รษิทั 32 

 หากผูใ้ชถู้กลบออกจากกลุม่ ผูใ้ชน้ัน้จะถูกยกเลกิจากเรคคอรด์ทัง้หมดทีเ่ป็นของกลุ่ม โดยทีผู่ใ้ชน้ัน้จะยงัคงเขา้ใชเ้รคคอรด์สว่นตวัได ้

หมายเหตุ: หากชือ่ของผูใ้ชท้ีถู่กลบจากกลุม่ปรากฏขึน้ในฟิลด์เจา้ของบนเรคคอรด์ทีใ่ชร้่วมกนัทีเ่ป็นของกลุม่ 
ชือ่ในฟิลด์เจา้ของบนเรคคอรด์นัน้จะถูกเปลีย่นเป็นชือ่ของสมาชกิอืน่ในกลุ่มหลงัจากทีเ่จา้ของรายก่อนหน้าถูกลบออกจากกลุ่ม 
เมือ่เกดิการเปลีย่นแปลงดงักลา่วกบัเรคคอรด์โอกาสทางการขายหรอืเรคคอรด์พอรต์โฟลโิอ ฟิลด์ระบบทีจ่ดัเกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงลา่สดุของเรคคอรด์จะถูกอปัเดต 
และขอ้มลูจะแสดงวา่เรคคอรด์ถูกอปัเดตโดยผูดู้แลระบบของ Oracle อย่างไรกต็าม ในกรณขีองประเภทเรคคอรด์ทีส่นบัสนุนกลุม่อื่นๆ ฟิลด์ระบบจะไมถู่กอปัเดต 
สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทัง้หมดทีส่นบัสนุนกลุม่ 
การเปลีย่นแปลงไปยงัฟิลด์เจา้ของบนเรคคอรด์ทีใ่ชร้ว่มกนัจะไมถู่กตดิตามในแนวทางการตรวจสอบเมือ่ฟิลด์ถูกเปลีย่นแปลงเนื่องจากผูใ้ชถู้กลบออกจากกลุ่ม 
แมฟิ้ลด์เจา้ของจะถูกตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์เป็นตรวจสอบแลว้กต็าม 
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เก่ียวกบัโหมดความเป็นเจ้าของกลุ่มและเรคคอรด์ 
ขึน้อยูก่บัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ทีคุ่ณตัง้คา่ไวส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์ เรคคอรด์ประเภทนัน้อาจไมม่เีจา้ของ เรคคอรด์อาจมสีมดุบนัทกึทีป่รบัแตง่เองหลกัแทน 
หรอือาจจะไมม่เีจา้ของหรอืสมดุบนัทกึทีป่รบัแต่งเองเลย สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ โปรดดูที ่เกีย่วกบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ (ในหน้า 289) 
โหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์จะมผีลบงัคบัใชเ้ฉพาะกบัประเภทเรคคอรด์ทีส่นบัสนุนสมดุบนัทกึเทา่นัน้ 

หากคุณเปลีย่นแปลงโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ เรคคอรด์ทีม่เีจา้ของกอ่นหน้านี้อาจมกีารลบเจา้ของออกจากเรคคอรด์เมือ่เรคคอรด์ไดร้บัการอปัเดตครัง้แรก 
หลงัจากเปลีย่นแปลงโหมดความเป็นเจา้ของ ในกรณนีี้ หากเจา้ของเรคคอรด์คนกอ่นเป็นสมาชกิของกลุ่ม สมาชกิทัง้หมดของกลุม่ ยกเวน้เจา้ของเรคคอรด์คนกอ่นจะยงัคงเป็นสมาชกิของทมี อย่างไรกต็าม 
ประเภทเรคคอรด์บรษิทัเป็นขอ้ยกเวน้ของกฎนี้ หากเจา้ของคนกอ่นของบรษิทัเป็นสมาชกิของกลุ่ม สมาชกิของกลุม่ทัง้หมดจะถูกลบออกจากทมี 

หมายเหตุ: ในแอปพลเิคชนัมาตรฐาน ระบบจะไมไ่ดค้งเจา้ของเดมิของเรคคอรด์ไวเ้ป็นสมาชกิของทมี ตามทีอ่ธบิายไวใ้นทีน่ี้ อย่างไรกต็าม 
ผูดู้แลระบบของคณุสามารถตัง้คา่ประเภทเรคคอร์ดเพือ่คงเจา้ของเดมิของเรคคอรด์ไวเ้ป็นสมาชกิของทมีในเรคคอรด์ สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์เพือ่คงเจา้ของเดมิไวเ้ป็นสมาชกิของทมี 
โปรดด ูการปรบัแต่งความเป็นเจา้ของกอ่นหน้าสําหรบัเรคคอรด์ทีใ่ชร้่วมกนั (ในหน้า 218) 

กลุ่มและทีม 
Oracle CRM On Demand แยกแยะระหวา่ง กลุม่ และ ทมี ดงันี้: 

 กลุม่ถกูจดัทําโดยผูดู้แลระบบของบรษิทัและใชก้บัชดุของเรคคอรด์ทัง้หมดในบรษิทั โดยคณุสมบตัขิองกลุม่จะเปิดใชง้านโดยฝา่ยบรกิารลูกคา้หรอืผูดู้แลระบบของบรษิทัเมือ่บรษิทัตดิตัง้ Oracle 
CRM On Demand 

 เจา้ของเรคคอรด์หรอืผูดู้แลระบบของบรษิทัจะจดัทาํทมีขึน้ ทมีจะใชก้บัประเภทเรคคอรด์ทีอ่นุญาตใหใ้ชท้มีไดเ้ทา่นัน้ รวมถงึ: 

 บรษิทั 

 การยอมรบั 

 กจิกรรม 

 แอปพลเิคชนั 

 แผนธุรกจิ 

 การรบัรอง 

 ผูต้ดิต่อ 

 คอรส์ 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 

 การลงทะเบยีนขอ้ตกลง 

 กจิกรรม 

 การทดสอบ 

 ครวัเรอืน 

 ลดี 

 คําขอ MDF 

 วตัถุประสงค์ 

 โอกาสทางการขาย 

 ใบสัง่ 

 คูค่า้ 
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 พอรต์โฟลโิอ 

 คาํขอตวัอย่าง 

 คาํขอบรกิาร 

 คาํขอตัง้ราคาพเิศษ 

ในการตัง้คา่ใหท้มีเขา้ใชเ้รคคอรด์ได ้เจา้ของจะตอ้งกาํหนดใหใ้ชเ้รคคอรด์รว่มกนัไดโ้ดยใชส้ว่นทมี ในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ สาํหรบัเรคคอรด์กจิกรรม 
เจา้ของเรคคอรด์สามารถเพิม่ผูใ้ชเ้ขา้ในทมีของกจิกรรมในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของผูใ้ชใ้นเพจรายละเอยีดของกจิกรรมได ้

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้คา่กลุ่ม โปรดดูที ่การตัง้คา่กลุม่ (ในหน้า 322) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
ดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบักลุม่และการใชป้ฏทินิรว่มกนั: 

 การดูปฏทินิของผูใ้ชอ้ืน่ 

 การเพิม่มมุมองปฏทินิทีก่าํหนดเอง 
 

การตัง้ค่ากลุ่ม 
ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน  ดําเนนิการต่อไปนี้: 

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่บทบาทของคุณมสีทิธิท์ ีเ่หมาะสม ดงันี้: 

 ในการจดัทาํ แกไ้ข หรอืลบกลุ่ม บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิจ์ดัการบทบาทและการเขา้ใช ้

 ในการเพิม่ผูใ้ชเ้ขา้ในกลุ่มหรอืลบผูใ้ชอ้อกจากกลุ่ม บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมทีัง้สทิธิจ์ดัการบทบาทและการเขา้ใชแ้ละจดัการผูใ้ช ้

 ในการเปิดใชห้รอืปิดคณุสมบตัคิา่ดฟีอลต์การระบุกลุม่ บทบาทของคุณตอ้งมสีทิธิจ์ดัการบรษิทั 

 ในการทาํความเขา้ใจวธิกีารทาํงานของกลุม่ โปรดดูที ่การจดัการกลุม่ (ในหน้า 319) 

ลาํดบัสาํหรบัการตัง้ค่ากลุ่มและการอิมปอรต์ผูใ้ช้ 
เมือ่ตัง้คา่กลุม่ ใหท้าํตามลาํดบัขัน้ตอนดงันี้: 

1 เปิดใชค้ณุสมบตัคิา่ดฟีอลต์การระบุกลุ่ม 

ข้อควรระวงั: กอ่นทีค่ณุจะตัง้คา่หรอืเปลีย่นกลุ่ม ตอ้งเปิดใชง้าน คา่ดฟีอลต์การระบุกลุม่ (นัน่คอื ตอ้งเลอืกตวัเลอืกคา่ดฟีอลต์การระบุกลุม่ในเพจโปรไฟลบ์รษิทั) 
ถงึแมว้า่คณุยงัไมไ่ดม้แีผนทีจ่ะใชฟ้งักช์นัคา่ดฟีอลต์การระบุกลุ่ม หากคุณไมเ่ปิดใชค้ณุสมบตันิี้กอ่นทีค่ณุจะตัง้คา่หรอืเปลีย่นกลุ่ม กลุม่จะทาํงานไมถู่กตอ้ง หากเป็นเชน่นัน้ คณุตอ้งลบกลุม่ 
เปิดใชค้ณุสมบตัคิา่ดฟีอลต์การระบุกลุ่ม และสรา้งกลุม่อกีครัง้ 

2 จดัทาํกลุม่และระบผุูใ้ชใ้หก้บักลุ่ม 

3 หากคุณไมต่อ้งการใชฟ้งักช์นัคา่ดฟีอลต์การระบุกลุม่ แต่คณุใชก้ลุ่มเพือ่อนุญาตใหผู้ใ้ชเ้หน็ปฏทินิกลุม่รวม 
ใหปิ้ดคณุสมบตัคิา่ดฟีอลต์การระบุกลุม่เมือ่คุณสรา้งกลุม่และเพิม่สมาชกิในกลุม่เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ 

4 อมิปอรต์เรคคอรด์ของคณุดว้ยคา่ดฟีอลต์ของเจา้ของ (ผูใ้ช)้ ซึง่จะกระจายกลุม่แกเ่รคคอรด์ 
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ในการเปิดใช้คณุสมบติัค่าดีฟอลต์การระบุกลุ่ม 

1 ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ 

2 คลกิทีล่งิคข์องการจดัการบรษิทั 

3 คลกิทีล่งิคโ์ปรไฟลบ์รษิทั 

4 ในเพจโปรไฟลบ์รษิทั คลกิ แกไ้ข 

5 ในสว่นการตัง้คา่การดูขอ้มลูบรษิทั ใหเ้ลอืกชอ่งทําเครือ่งหมายค่าดฟีอลต์การะบุกลุม่ 

6 บนัทกึการตัง้คา่ 

ในการตัง้ค่ากลุ่ม 

1 ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ 

2 ในสว่นการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้ใหค้ลกิลงิค์ การจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้

3 ในเพจการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคุมการเขา้ใช ้ในสว่นการจดัการผูใ้ชแ้ละกลุม่ ใหค้ลกิลงิค์ กลุม่การใชง้านร่วมกนัสว่นกลาง 

4 ในเพจรายการกลุม่ คลกิ กลุม่ใหม่ 

5 ในเพจการแกไ้ขกลุม่ ใหป้้อนขอ้มลูทีจ่ําป็น 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ชือ่ ไมเ่กนิ 50 ตวัอกัษร เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นโดยคา่ดฟีอลต ์

คาํอธบิาย ไมเ่กนิ 255 ตวัอกัษร 

หมายเหตุ: คณุสามารถเปลีย่นชือ่กลุม่โดยไมม่ผีลต่อเรคคอรด์ทีม่อียู่ เนื่องจากแอปพลเิคชนัจะใช ้ID กลุม่ทีใ่ชอ้า้งองิในการตดิตามเรคคอรด์กลุ่ม ไมใ่ชช่ือ่กลุม่ อย่างไรกต็าม 
ชือ่กลุม่ของคณุจะตอ้งไมซ่ํ้ากนัเองภายในบรษิทัของคณุ 

6 คลกิ บนัทกึ 

7 ในเพจรายละเอยีดกลุม่ คลกิ เพิม่สมาชกิ 

8 ในเพจสมาชกิในกลุ่ม คลกิทีไ่อคอนคน้หา และเพิม่ผูใ้ช ้

เฉพาะผูใ้ชท้ีย่งัไมไ่ดร้บัการระบุกลุม่จะปรากฏในรายการ ในการดูกลุ่มของผูใ้ช ้คณุตอ้งไปทีเ่พจรายละเอยีดของผูใ้ชค้นนัน้ 

9 บนัทกึเรคคอรด์ 

10 หากคุณไมต่อ้งการใชฟ้งักช์นัคา่ดฟีอลต์การระบุกลุม่ แต่คณุใชก้ลุ่มเพือ่อนุญาตใหผู้ใ้ชเ้หน็ปฏทินิกลุม่รวม 
ใหปิ้ดคณุสมบตัคิา่ดฟีอลต์การระบุกลุม่เมือ่คุณสรา้งกลุม่และเพิม่สมาชกิในกลุม่เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ 

ในการปิดคุณสมบตัคิา่ดฟีอลต์การระบุกลุม่ ใหด้ําเนนิการดงัต่อไปนี้: 

a ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ 
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b คลกิทีล่งิคข์องการจดัการบรษิทั 

c คลกิทีล่งิคโ์ปรไฟลบ์รษิทั 

d ในเพจโปรไฟลบ์รษิทั คลกิ แกไ้ข 

e ในสว่นการตัง้คา่การดูขอ้มลูบรษิทั ไมเ่ลอืกชอ่งทําเครือ่งหมายค่าดฟีอลต์การะบุกลุม่ 

f บนัทกึการตัง้คา่ 

หากคุณตดัสนิใจเปลีย่นแปลงกลุ่มหรอืสมาชกิในกลุม่ในภายหลงั คณุตอ้งเปิดใชค้ณุสมบตัคิา่ดฟีอลต์การระบุกลุ่มอกีครัง้กอ่นทาํการเปลีย่นแปลง 
จากนัน้ปิดใชคุ้ณสมบตันิี้เมือ่คุณเปลีย่นแปลงเสรจ็เรยีบรอ้ย 

เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงการตัง้ค่าดีฟอลต์การระบุกลุ่ม 
หากบรษิทัของคุณตดัสนิใจวา่จะไมใ่ชก้ลุ่มอกีต่อไป คณุควรจะทาํตามลาํดบันี้กอ่นปิดการใชง้านคุณสมบตัคิา่ดฟีอลตก์ารระบุกลุม่: 

1 ลบผูใ้ชท้ัง้หมดยกเวน้ทีค่ณุตอ้งการใหเ้ป็นเจา้หลกัของเรคคอรด์ของกลุม่ 

2 ลบกลุม่ 

3 ไมเ่ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย คา่ดฟีอลต์การระบุกลุ่ม ในโปรไฟลบ์รษิทั 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
ดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบักลุม่และการใชป้ฏทินิรว่มกนั: 

 การจดัการกลุม่ (ในหน้า 319) 

 การดูปฏทินิของผูใ้ชอ้ืน่ 

 การเพิม่มมุมองปฏทินิทีก่าํหนดเอง 
 

การจดัการพื้นท่ี 
คณุสามารถตัง้คา่พื้นทีแ่ละลาํดบัชัน้พืน้ทีไ่ด ้ตวัอย่างเชน่ บรษิทัอาจจดัพนกังานขายแยกเป็นกลุ่ม หรอืพืน้ที ่โดยพืน้ทีอ่าจอา้งองิตามภูมศิาสตร์ ผลติภณัฑ์ หรอือุตสาหกรรม 
ซึง่กลุ่มการขายแต่ละกลุ่มจะรบัผดิชอบการจดัการบรษิทัและโอกาสทางการขายในพืน้ทีข่องตน คณุสามารถใชพ้ืน้ทีท่ ีคุ่ณตัง้คา่ใน Oracle CRM On Demand 
เป็นเกณฑส์าํหรบัการระบุเรคคอรด์บรษิทัและโอกาสทางการขายใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้ค่าพืน้ที ่โปรดดูที ่การตัง้คา่พื้นที ่(ในหน้า 324) 
 

การตัง้ค่าพืน้ท่ี 
ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน: 

 หากไม่มกีารกาํหนดพืน้ทีใ่นบรษิทัของคุณ ใหก้าํหนดวธิกีารตัง้ชือ่และลาํดบัขัน้กอ่นตัง้คา่ขอ้มลูใน Oracle CRM On Demand เมือ่ป้อนขอ้มลู เริม่ตน้จากระดบับนสดุ 
แลว้จงึเพิม่พื้นทีย่่อย  

 ในการดําเนนิการขัน้ตอนต่อไปนี้ บทบาทของคณุตอ้งมสีทิธิ ์จดัการพืน้ที ่

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารตัง้คา่พื้นที ่
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ในการตัง้ค่าพื้นที ่

1 ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ 

2 ในสว่นการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้ใหค้ลกิลงิค์การจดัการพืน้ที ่

3 ในเพจลาํดบัชัน้พืน้ที ่ใหท้าํอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 ในการเพิม่พืน้ที ่ใหค้ลกิ พืน้ทีใ่หม่ 

 ในการอปัเดตขอ้มลูพืน้ที ่คลกิลงิคท์ีเ่กีย่วขอ้งในคอลมัน์ชือ่พืน้ที ่จากนัน้ ใหค้ลกิ แกไ้ข ในเพจรายละเอยีดพืน้ที ่

4 ในเพจการแกไ้ขพืน้ที ่ใหป้้อนขอ้มลูทีต่อ้งการ 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ชือ่พืน้ที ่ จํานวนตวัอกัษรจํากดัที ่50 ตวั 

พืน้ทีห่ลกั หากนี่คอืพืน้ทีร่ะดบับนสดุ ใหป้ลอ่ยวา่งไว ้

โควตา้ปจัจุบนั คณุสามารถป้อนโควตา้ใหก้บัพืน้ทีน่ี้ 

สกลุเงนิพื้นที ่ ใชค้า่ดฟีอลต์สกลุเงนิของบรษิทัของคุณ 

5 บนัทกึเรคคอรด์ 

6 (ไมจ่ําเป็น) ในเพจรายละเอยีดพืน้ที ่ใหค้ลกิ ใหม ่ในแถบชือ่พืน้ทีย่่อยเพือ่เพิม่พืน้ทีย่่อย 

ในการอปัเดตพื้นทีห่ลกั 

1 ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ 

2 ในสว่นการจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้ใหค้ลกิลงิค์การจดัการพืน้ที ่

3 ในเพจลาํดบัชัน้พืน้ที ่ใหเ้ลอืกพืน้ทีย่่อย 

4 ในเพจรายละเอยีดพืน้ที ่ใหค้ลกิ แกไ้ข 

5 ในเพจการแกไ้ขพืน้ที ่ใหค้ลกิไอคอนคน้หา ซึง่อยู่ถดัจากฟิลด์พืน้ทีห่ลกั 

6 ในวนิโดวค์น้หา เลอืกบรษิทัหลกั 

7 บนัทกึเรคคอร์ด 

ในการอปัเดตเรคคอรด์ทีมี่พื้นที ่

วธิกีารอปัเดตฟิลด์พืน้ทีใ่นเรคคอรด์มหีลายวธิ ีโดยปกตแิลว้ ขัน้ตอนนี้เป็นขัน้ตอนอตัโนมตั:ิ 

 โปรแกรมจดัการการระบุ: คณุสามารถใชโ้ปรแกรมจดัการการระบุเพือ่ป็อปปเูลทฟิลด์นี้และเจา้ของและสมาชกิในทมีทีเ่กีย่วขอ้งของเรคคอรด์ 

 อิมปอรต์: เมือ่คณุตอ้งการอปัเดตเจา้ของพืน้ทีใ่นหลายเรคคอรด์ ใหต้ัง้คา่แฟลกระบุเจา้ของใหมเ่พือ่ทรกิเกอรก์ารระบุเรคคอรด์โดยใช ้โปรแกรมจดัการการระบุ 
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 ด้วยตนเอง: ผูใ้ชส้ามารถระบุพืน้ทีใ่หก้บัเรคคอร์ดได ้ 
 

วิธีการกาํหนดสิทธ์ิเข้าใช้ 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัวธิทีี ่Oracle CRM On Demand กาํหนดสทิธิเ์ขา้ใชข้อ้มลูทีแ่สดงโดยประเภทเรคคอรด์ต่างๆ โปรดดูทีห่วัขอ้ต่อไปนี้: 

 วธิกีารกาํหนดสทิธิเ์ขา้ใชส้าํหรบัการแสดงเรคคอร์ดประเภทเรคคอรด์หลกั (โปรดดูที ่"การกาํหนดสทิธิเ์ขา้ใชส้าํหรบัแสดงเรคคอรด์ประเภทเรคคอร์ดหลกั" ในหน้า 326) 

 วธิกีารกาํหนดสทิธิเ์ขา้ใชส้าํหรบัการทาํงานกบัเรคคอรด์ประเภทเรคคอรด์หลกั (โปรดดูที ่"การกาํหนดสทิธิเ์ขา้ใชส้าํหรบัทาํงานกบัเรคคอรด์ประเภทเรคคอรด์หลกั" ในหน้า 327) 

 วธิกีารกาํหนดสทิธิเ์ขา้ใชส้าํหรบัการแสดงเรคคอร์ดประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง (โปรดดูที ่"การกาํหนดสทิธิเ์ขา้ใชส้าํหรบัแสดงเรคคอรด์ประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง" ในหน้า 328) 

 วธิกีารกาํหนดสทิธิเ์ขา้ใชส้าํหรบัการทาํงานกบัเรคคอรด์ประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง (โปรดดูที ่"การกาํหนดสทิธิเ์ขา้ใชส้าํหรบัทาํงานกบัเรคคอรด์ประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง" ในหน้า 330) 

 ตวัอย่างการคาํนวณระดบัการเขา้ใช ้(ในหน้า 331) 
 

การกาํหนดสิทธ์ิเขา้ใช้สาํหรบัแสดงเรคคอรด์ประเภทเรคคอรด์หลกั 
เมือ่ผูใ้ชพ้ยายามดูรายการเรคคอรด์ของประเภทเรคคอรด์หลกัโดยการคลกิแทบ็ หรอืการดําเนนิการคน้หา หรอืการใชบ้รกิารเวบ็ Oracle CRM On Demand 
จะใชก้ระบวนการต่อไปนี้เพือ่กาํหนดสทิธิเ์ขา้ใชเ้รคคอรด์ของผูใ้ชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้: 

 Oracle CRM On Demand กาํหนดการอนุญาตใหแ้กผู่ใ้ชต้ามสทิธิใ์นบทบาทผูใ้ช ้

 Oracle CRM On Demand กาํหนดการอนุญาตใหแ้กผู่ใ้ชต้ามคา่ประเภทเรคคอร์ดในบทบาทผูใ้ช ้(มสีทิธิเ์ขา้ใชง้าน, สามารถจดัทาํ และสามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมด) 

หากสทิธิข์องผูใ้ชย้นิยอมใหผู้ใ้ชท้าํงานกบัเรคคอร์ดของประเภทเรคคอรด์ทีร่ะบุ และมกีารเลอืกการตัง้คา่ สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมด สาํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้ในบทบาทผูใ้ช ้
ผูใ้ชส้ามารถดูเรคคอรด์ทัง้หมดของประเภทเรคคอรด์นัน้ 

หากสทิธิข์องผูใ้ชย้นิยอมใหผู้ใ้ชท้าํงานกบัเรคคอร์ดของประเภทเรคคอรด์ทีร่ะบุ แต่ยกเลกิการเลอืกการตัง้คา่ สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมด สาํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้ในบทบาทผูใ้ช ้
ผูใ้ชส้ามารถดูเรคคอรด์ของประเภทเรคคอรด์นัน้ทีผู่ใ้ชเ้ป็นเจา้ของ รวมถงึเรคคอรด์ของประเภทเรคคอรด์นัน้ทีผู่ใ้ชม้สีทิธิด์ูผา่นทางสว่นประกอบการควบคมุการเขา้ใชต้่อไปนี้: 

 ลาํดบัชัน้การรายงาน 

 การเป็นสมาชกิของสมดุบนัทกึทีก่าํหนดเอง 

 การมอบหมายผูใ้ช ้

 การเป็นสมาชกิทมี 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 การจดัการโปรไฟล์การเขา้ใช ้(ในหน้า 264) 

 ตวัอย่างการคาํนวณระดบัการเขา้ใช ้(ในหน้า 331) 

 กระบวนการตัง้คา่โปรไฟล์การเขา้ใช ้(ในหน้า 277) 
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การกําหนดสิทธ์ิเข้าใช้สาํหรบัทาํงานกบัเรคคอรด์ประเภทเรคคอรด์หลกั 
เมือ่ผูใ้ชพ้ยายามอปัเดต ลบ หรอืเจาะลกึขอ้มลูเพือ่ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิในเรคคอรด์หลกั Oracle CRM On Demand 
จะใชก้ระบวนการต่อไปนี้เพือ่กาํหนดการดําเนนิการทีผู่ใ้ชส้ามารถทาํไดใ้นเรคคอรด์: 

 Oracle CRM On Demand กาํหนดระดบัการเขา้ใชท้ีม่อบใหโ้ดยโปรไฟลก์ารเขา้ใชใ้นบทบาทของผูใ้ช:้ 

 หากผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของเรคคอรด์ โปรไฟลก์ารเขา้ใชข้องเจา้ของของผูใ้ชจ้ะถูกใช ้

 หากผูใ้ชไ้มไ่ดเ้ป็นเจา้ของเรคคอรด์ แต่เลอืกตวัเลอืกสามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมดสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ในบทบาทของผูใ้ช ้โปรไฟลก์ารเขา้ใชด้ฟีอลต์ของผูใ้ชจ้ะถูกใช ้

 Oracle CRM On Demand กาํหนดระดบัการเขา้ใชท้ีม่อบใหโ้ดยสว่นประกอบในการควบคุมการเขา้ใชแ้ต่ละรายการตอ่ไปนี้: 

 ลาํดบัชัน้การรายงาน 

 การเป็นสมาชกิของสมดุบนัทกึทีก่าํหนดเอง 

 การมอบหมายผูใ้ช ้

 การเป็นสมาชกิทมี 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิทีี ่Oracle CRM On Demand กาํหนดระดบัการเขา้ใชท้ีใ่หโ้ดยลาํดบัชัน้การรายงาน การเป็นสมาชกิสมดุบนัทกึทีก่าํหนดเอง การมอบหมายผูใ้ช ้
และการเป็นสมาชกิทมี จะมอียู่ในหวัขอ้ทีเ่หลอืนี้ Oracle CRM On Demand ใชร้ะดบัการเขา้ใชท้ีอ่นุญาตสงูสดุเสมอจากสว่นประกอบในการควบคมุการเขา้ใชแ้ต่ละรายการ 
จงึควรระลกึเอาไวเ้มือ่คุณจดัทาํโปรไฟล์การเขา้ใชแ้ละระบุใหก้บัผูใ้ช ้สมดุบนัทกึ และทมี 

การผสมสทิธิก์ารเขา้ใชส้าํหรบัเรคคอรด์จะกาํหนดการดําเนนิการทีผู่ใ้ชส้ามารถทาํไดใ้นเรคคอรด์ หากผูใ้ชม้กีารเขา้ใชเ้รคคอรด์แบบอ่านอย่างเดยีว รายละเอยีดเรคคอรด์จะปรากฏขึน้ ไมเ่ชน่นัน้ 
ผูใ้ชจ้ะเหน็ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด 

สิทธ์ิการเข้าใช้จากลาํดบัชัน้การรายงาน 
ในการกาํหนดสทิธิก์ารเขา้ใชท้ีส่ามารถใหผ้า่นตําแหน่งของผูใ้ชใ้นลาํดบัชัน้การรายงาน Oracle CRM On Demand พจิารณาสิง่ต่อไปนี้สาํหรบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแต่ละคนของผูใ้ช:้ 

 หากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นเจา้ของเรคคอรด์ Oracle CRM On Demand จะดงึขอ้มลูระดบัการเขา้ใชข้องประเภทเรคคอรด์หลกัจากโปรไฟลก์ารเขา้ใชข้องเจา้ของของผูใ้ชป้จัจุบนั 

 หากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นสมาชกิทมีในเรคคอรด์ Oracle CRM On Demand 
จะดงึขอ้มลูระดบัการเขา้ใชข้องประเภทเรคคอรด์หลกัจากโปรไฟล์การเขา้ใชท้ีร่ะบุใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในฐานะสมาชกิทมี 

หมายเหตุ: หากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไมไ่ดเ้ป็นเจา้ของเรคคอรด์หรอืสมาชกิของทมีในเรคคอรด์นัน้ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะไมเ่พิม่ลงในการคาํนวณการเขา้ใช ้

จากนัน้ Oracle CRM On Demand จะพจิารณาสทิธิก์ารเขา้ใชท้ัง้หมดทีผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชาเพิม่ลงในการคาํนวณการเขา้ใช ้
และคาํนวณระดบัการเขา้ใชท้ีอ่นุญาตสงูสดุทีส่ามารถมอบใหก้บัผูใ้ช ้ 

สิทธ์ิการเข้าใช้จากการเป็นสมาชิกสมุดบนัทึกท่ีกาํหนดเอง 
ในการกาํหนดสทิธิก์ารเขา้ใชท้ีส่ามารถใหผ้า่นการเป็นสมาชกิสมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองของผูใ้ช ้Oracle CRM On Demand จะพจิารณาสิง่ต่อไปนี้: 

 หากเรคคอรด์เชือ่มโยงกบัสมดุบนัทกึ Oracle CRM On Demand 
จะดงึขอ้มลูระดบัการเขา้ใชข้องประเภทเรคคอรด์จากโปรไฟล์การเขา้ใชท้ีร่ะบุใหก้บัผูใ้ชท้ีเ่ป็นสมาชกิของสมดุบนัทกึ 

 หากเรคคอรด์เชือ่มโยงกบัสมดุบนัทกึย่อยในลาํดบัชัน้สมดุบนัทกึทีม่หีลายระดบั เชน่ คา่หลกั คา่รอง และคา่ย่อย จะดงึขอ้มลูระดบัการเขา้ใชด้งัต่อไปนี้: 

 หากผูใ้ชเ้ป็นสมาชกิของสมดุบนัทกึทัง้สามรายการ ระดบัการเขา้ใชจ้ะรบัมาจากโปรไฟลก์ารเขา้ใชข้องผูใ้ชจ้ากสมดุบนัทกึหลกั สมดุบนัทกึรอง และสมดุบนัทกึย่อย 

 หากผูใ้ชเ้ป็นสมาชกิของสมดุบนัทกึหลกัเทา่นัน้ ระดบัการเขา้ใชจ้ะรบัมาจากโปรไฟล์การเขา้ใชข้องผูใ้ชจ้ากสมดุบนัทกึหลกั 

ในทกุกรณ ีหากระดบัการเขา้ใชข้องเรคคอรด์อย่างน้อยหนึง่รายการเป็น คา่หลกัทีร่บัคา่ จะใชร้ะดบัการเขา้ใชท้ีร่บัคา่ของประเภทเรคคอรด์หลกั หากระดบัการเขา้ใชข้องเรคคอรด์มากกวา่หนึง่รายการเป็น 
คา่หลกัทีร่บัคา่ จะใชยู้เนยีนของระดบัการเขา้ใชท้ีร่บัคา่ของประเภทเรคคอรด์หลกัจากแต่ละโปรไฟล์การเขา้ใช ้จากนัน้ Oracle CRM On Demand 
จะพจิารณาระดบัการเขา้ใชท้ัง้หมดทีก่ารเป็นสมาชกิสมดุบนัทกึเพิม่ในการคาํนวณการเขา้ใชข้ ัน้สดุทา้ย และพจิารณาระดบัการเขา้ใชท้ีม่สีทิธิม์ากทีส่ดุทีส่ามารถใหผู้ใ้ชไ้ด ้
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สิทธ์ิการเข้าใช้จากการมอบหมายผูใ้ช้ 
ในการกาํหนดสทิธิก์ารเขา้ใชท้ีส่ามารถใหผ้า่นการมอบหมายผูใ้ช ้Oracle CRM On Demand พจิารณาสิง่ต่อไปนี้สาํหรบัผูม้อบหมายแต่ละคน (นัน่คอื 
ผูใ้ชแ้ต่ละคนทีม่ผีูใ้ชป้จัจบุนัเป็นตวัแทน): 

 หากตวัแทนเป็นเจา้ของเรคคอรด์ Oracle CRM On Demand จะดงึขอ้มลูระดบัการเขา้ใชข้องประเภทเรคคอรด์หลกัจากโปรไฟล์การเขา้ใชข้องเจา้ของของตวัแทน 

 หากตวัแทนเป็นสมาชกิทมีในเรคคอรด์ Oracle CRM On Demand จะดงึขอ้มลูระดบัการเขา้ใชข้องประเภทเรคคอรด์หลกัจากโปรไฟลก์ารเขา้ใชท้ีร่ะบุใหก้บัตวัแทนในทมี 

 หากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตวัแทนเป็นเจา้ของเรคคอรด์ Oracle CRM On Demand 
จะดงึขอ้มลูระดบัการเขา้ใชข้องประเภทเรคคอรด์หลกัจากโปรไฟล์การเขา้ใชข้องเจา้ของของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

 หากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตวัแทนเป็นสมาชกิทมีในเรคคอรด์ Oracle CRM On Demand 
จะดงึขอ้มลูระดบัการเขา้ใชข้องประเภทเรคคอรด์หลกัจากโปรไฟล์การเขา้ใชท้ีร่ะบุใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในทมี 

จากนัน้ Oracle CRM On Demand จะพจิารณาระดบัการเขา้ใชท้ัง้หมดทีก่ารมอบหมายผูใ้ชเ้พิม่ลงในการคาํนวณการเขา้ใช ้
และกาํหนดระดบัการเขา้ใชท้ีอ่นุญาตสงูสดุทีส่ามารถมอบใหก้บัผูใ้ช ้

สิทธ์ิการเข้าใช้จากการเป็นสมาชิกทีม 
หากผูใ้ชเ้ป็นสมาชกิทมีในเรคคอรด์ (แต่ไมใ่ชเ่จา้ของเรคคอรด์) Oracle CRM On Demand 
จะดงึขอ้มลูระดบัการเขา้ใชข้องประเภทเรคคอรด์หลกัจากโปรไฟล์การเขา้ใชใ้นการเป็นสมาชกิทมีของผูใ้ช ้

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 การจดัการโปรไฟล์การเขา้ใช ้(ในหน้า 264) 

 ตวัอย่างการคาํนวณระดบัการเขา้ใช ้(ในหน้า 331) 

 กระบวนการตัง้คา่โปรไฟล์การเขา้ใช ้(ในหน้า 277) 
 

การกาํหนดสิทธ์ิเขา้ใช้สาํหรบัแสดงเรคคอรด์ประเภทเรคคอรด์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
เมือ่ผูใ้ชดู้เพจรายละเอยีดของเรคคอรด์ Oracle CRM On Demand จะใชก้ระบวนการต่อไปนี้ในการกาํหนดเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งทีผู่ใ้ชจ้ะสามารถเหน็ได้: 

 Oracle CRM On Demand จะตรวจสอบวา่บทบาทของผูใ้ชม้สีทิธิท์ ีจ่ําเป็นในการดูประเภทเรคคอรด์ หากบทบาทของผูใ้ชไ้มม่สีทิธิท์ ีจ่ําเป็นในการดูประเภทเรคคอรด์ 
เรคคอรด์ของประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งนี้จะไม่ปรากฏขึน้ 

 หากประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งขึน้อยูก่บัประเภทเรคคอรด์หลกั Oracle CRM On Demand จะตรวจสอบวา่ไดเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย มสีทิธิเ์ขา้ใชง้าน 
สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง หากยกเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย มสีทิธิเ์ขา้ใชง้าน สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง เรคคอรด์ของประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งนี้จะไมป่รากฏขึน้ 

 หากเจา้ของเรคคอรด์หลกัเป็นผูใ้ชป้จัจบุนั Oracle CRM On Demand 
จะดงึขอ้มลูระดบัการเขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอร์ดทีเ่กีย่วขอ้งจากโปรไฟลก์ารเขา้ใชข้องเจา้ของของผูใ้ชป้จัจุบนั 

 หากเจา้ของเรคคอรด์หลกัเป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของผูใ้ชป้จัจบุนัในระดบัใดกไ็ดใ้นลาํดบัชัน้การรายงาน Oracle CRM On Demand 
จะดงึขอ้มลูระดบัการเขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอร์ดทีเ่กีย่วขอ้งจากโปรไฟลก์ารเขา้ใชข้องเจา้ของของผูใ้ชป้จัจุบนั 

 หากเจา้ของเรคคอรด์หลกัเป็นผูใ้ชท้ีไ่มเ่กีย่วขอ้ง: 

 หากเลอืก สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมดได้ สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งในบทบาทของผูใ้ชป้จัจุบนั Oracle CRM On Demand 
จะดงึขอ้มลูระดบัการเขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอร์ดทีเ่กีย่วขอ้งจากโปรไฟลก์ารเขา้ใชด้ฟีอลต์ของผูใ้ชป้จัจบุนั 

 หากยกเลกิการเลอืกตวัเลอืก สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมดได ้สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งในบทบาทของผูใ้ชป้จัจุบนั จะไมใ่ชโ้ปรไฟล์การเขา้ใชด้ฟีอลตข์องผูใ้ชป้จัจุบนั 
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ในกรณนีี้ ผูใ้ชป้จัจบุนัจะสามารถเขา้ใชเ้พจรายละเอยีดของเรคคอรด์หลกัดว้ยวธิกีารหนึง่วธิหีรอืมากกวา่ดงัต่อไปนี้: 

 ผูใ้ชป้จัจบุนัเป็นสมาชกิของทมีในเรคคอรด์หลกั 

 ผูใ้ชป้จัจุบนัมผีูใ้ตบ้งัคบับญัชาในสายงานของตนเองหรอืไมใ่ชใ่นสายงานของตนเองทีม่สีทิธิเ์ขา้ใชเ้รคคอรด์หลกั 

 ผูใ้ชป้จัจบุนัเป็นสมาชกิของสมดุบนัทกึทีม่เีรคคอร์ดหลกั หรอืเรคคอรด์หลกัอยู่ในสมดุบนัทกึย่อยของสมดุบนัทกึทีผู่ใ้ชป้จัจุบนัเป็นสมาชกิ 

 ผูใ้ชป้จัจบุนัไดร้บัมอบหมายจากผูใ้ชร้ายอืน่ทีม่สีทิธิเ์ขา้ใชเ้รคคอรด์หลกั 

ดงันัน้ Oracle CRM On Demand 
จงึดงึขอ้มลูระดบัการเขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอร์ดทีเ่กีย่วขอ้งจากโปรไฟลก์ารเขา้ใชส้าํหรบัเรคคอร์ดหลกัผา่นสว่นประกอบการเขา้ใช-้การควบคมุทีใ่ชไ้ดแ้ต่ละรายการ 

 จากนัน้ Oracle CRM On Demand จะประเมนิระดบัการเขา้ใชท้ีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดเพือ่กาํหนดวา่มรีะดบัการเขา้ใชค้า่หลกัทีร่บัคา่ในชดุระดบัการเขา้ใชห้รอืไม่ 
และกาํหนดวา่จะแสดงเรคคอรด์ใด ดงัต่อไปนี้: 

 หากไมพ่บระดบัการเขา้ใชค้า่หลกัทีร่บัคา่: 

 หากระดบัการเขา้ใชท้ีม่สีทิธิส์งูสดุคอื ไมม่สีทิธิเ์ขา้ใช ้เรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งจะไมป่รากฏขึน้ 

 หากระดบัการเขา้ใชท้ีม่สีทิธิส์งูสดุเป็นอย่างอืน่ทีไ่มใ่ช ่ไมม่สีทิธิเ์ขา้ใช ้เรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดจะปรากฏขึน้ รวมทัง้เรคคอรด์ทีผู่ใ้ชป้จัจบุนัไมไ่ด้รบัอนุญาตใหเ้หน็ 

 หากพบระดบัการเขา้ใชค้า่หลกัทีร่บัคา่ และเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมดได ้สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งในบทบาทของผูใ้ชป้จัจุบนั 
เรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดจะแสดงขึน้ 

 หากพบระดบัการเขา้ใช ้คา่หลกัทีร่บัคา่ และยกเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมดได ้สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งในบทบาทของผูใ้ชป้จัจุบนั 
ชดุเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่แสดงขึน้จะรวมถงึเรคคอรด์ทัง้หมดทีม่สี ิง่หนึง่ส ิง่ใดต่อไปนี้เป็นจรงิ: 

 ผูใ้ชป้จัจุบนัเป็นเจา้ของเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ผูใ้ชป้จัจบุนัเป็นสมาชกิของทมีในเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ผูใ้ชป้จัจุบนัมผีูใ้ตบ้งัคบับญัชาในสายงานของตนเองหรอืไมใ่ชใ่นสายงานของตนเองทีม่สีทิธิเ์ขา้ใชเ้รคคอรด์ 

 ผูใ้ชป้จัจบุนัเป็นสมาชกิของสมดุบนัทกึทีม่เีรคคอร์ดทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งอยู่ในสมดุบนัทกึย่อยของสมดุบนัทกึทีผู่ใ้ชป้จัจบุนัเป็นสมาชกิ 

 ผูใ้ชป้จัจบุนัไดร้บัมอบหมายจากผูใ้ชร้ายอืน่ทีม่สีทิธิเ์ขา้ใชเ้รคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

หมายเหตุ: กจิกรรม กจิกรรมทีเ่ปิด และกจิกรรมทีปิ่ด ซึง่เกีย่วขอ้งกบัประเภทเรคคอรด์เป็นขอ้ยกเวน้จากกฎทีร่ะบุขา้งตน้ 
หากพบระดบัการเขา้ใชค้า่หลกัทีร่บัคา่สาํหรบักจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเภทเรคคอรด์ และยกเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมดได ้
สาํหรบัประเภทเรคคอรด์กจิกรรมในบทบาทของผูใ้ชป้จัจุบนั ชดุของกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งทีแ่สดงจะมเีฉพาะกจิกรรมทีผู่ใ้ชเ้ป็นเจา้ของ, กจิกรรมทีผู่ใ้ชม้อบหมายใหแ้กผู่ใ้ชร้ายอืน่ 
และกจิกรรมทีเ่ป็นของกลุม่ซึง่มผีูใ้ชร้วมอยู่ดว้ย กจิกรรมทีผู่ใ้ชใ้นปจัจุบนัสามารถเขา้ใชผ้า่นสมดุบนัทกึเทา่นัน้ 
กจิกรรมทีผู่ใ้ชใ้นปจัจุบนัสามารถเขา้ใชเ้นื่องจากผูใ้ชเ้ป็นตวัแทนของผูใ้ชร้ายอืน่เทา่นัน้และกจิกรรมทีผู่ใ้ชใ้นปจัจุบนัสามารถเขา้ใชโ้ดยผา่นลาํดบัชัน้การรายงานเทา่นัน้จะไม่รวมอ

ยู่ในชดุของกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 การจดัการโปรไฟล์การเขา้ใช ้(ในหน้า 264) 

 ตวัอย่างการคาํนวณระดบัการเขา้ใช ้(ในหน้า 331) 

 กระบวนการตัง้คา่โปรไฟล์การเขา้ใช ้(ในหน้า 277) 
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การกาํหนดสิทธ์ิเขา้ใช้สาํหรบัทาํงานกบัเรคคอรด์ประเภทเรคคอรด์ท่ีเก่ียวข้อง 
เมือ่ผูใ้ชพ้ยายามอปัเดต ลบ หรอืเจาะขอ้มลูลกึขึ้นเพือ่ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง Oracle CRM On Demand 
จะใชก้ระบวนการต่อไปนี้เพือ่กาํหนดการดําเนนิการทีผู่ใ้ชส้ามารถดําเนนิการกบัเรคคอรด์นัน้: 

 หากเจา้ของเรคคอรด์หลกัเป็นผูใ้ชป้จัจบุนั Oracle CRM On Demand 
จะดงึขอ้มลูระดบัการเขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอร์ดทีเ่กีย่วขอ้งจากโปรไฟลก์ารเขา้ใชข้องเจา้ของของผูใ้ชป้จัจุบนั 

 หากเจา้ของเรคคอรด์หลกัเป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของผูใ้ชป้จัจบุนัในระดบัใดกไ็ดใ้นลาํดบัชัน้การรายงาน Oracle CRM On Demand 
จะดงึขอ้มลูระดบัการเขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอร์ดทีเ่กีย่วขอ้งจากโปรไฟลก์ารเขา้ใชข้องเจา้ของของผูใ้ชป้จัจุบนั 

 หากเจา้ของเรคคอรด์หลกัเป็นผูใ้ชท้ีไ่มเ่กีย่วขอ้ง: 

 หากเลอืก สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมดได้ สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งในบทบาทของผูใ้ชป้จัจุบนั Oracle CRM On Demand 
จะดงึขอ้มลูระดบัการเขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอร์ดทีเ่กีย่วขอ้งจากโปรไฟลก์ารเขา้ใชด้ฟีอลต์ของผูใ้ชป้จัจบุนั 

 หากยกเลกิการเลอืกตวัเลอืก สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมดได ้สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งในบทบาทของผูใ้ชป้จัจุบนั จะไมใ่ชโ้ปรไฟล์การเขา้ใชด้ฟีอลตข์องผูใ้ชป้จัจุบนั 

ในกรณนีี้ ผูใ้ชป้จัจบุนัจะสามารถเขา้ใชเ้พจรายละเอยีดของเรคคอรด์หลกัดว้ยวธิกีารหนึง่วธิหีรอืมากกวา่ดงัต่อไปนี้: 

 ผูใ้ชป้จัจุบนัเป็นสมาชกิของทมีในเรคคอรด์หลกั 

 ผูใ้ชป้จัจุบนัมผีูใ้ตบ้งัคบับญัชาในสายงานของตนเองหรอืไมใ่ชใ่นสายงานของตนเองทีม่สีทิธิเ์ขา้ใชเ้รคคอรด์หลกั 

 ผูใ้ชป้จัจบุนัเป็นสมาชกิของสมดุบนัทกึทีม่เีรคคอร์ดหลกั หรอืเรคคอรด์หลกัอยู่ในสมดุบนัทกึย่อยของสมดุบนัทกึทีผู่ใ้ชป้จัจุบนัเป็นสมาชกิ 

 ผูใ้ชป้จัจบุนัไดร้บัมอบหมายจากผูใ้ชร้ายอืน่ทีม่สีทิธิเ์ขา้ใชเ้รคคอรด์หลกั 

เมือ่ไดร้บัสทิธิก์ารเขา้ใชเ้รคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งผา่นบรบิทของเรคคอรด์หลกั Oracle CRM On Demand 
จะดงึขอ้มลูระดบัการเขา้ใชท้ีเ่หมาะสมสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งจากโปรไฟลก์ารเขา้ใชส้าํหรบัสว่นประกอบการเขา้ใช-้การควบคมุทีใ่ชไ้ดแ้ต่ละรายการ 

 สาํหรบัเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง Oracle CRM On Demand ยงัดงึขอ้มลูระดบัการเขา้ใชจ้ากความสมัพนัธ์ของผูใ้ชป้จัจุบนัทีม่กีบัเรคคอร์ดทีเ่กีย่ว ขอ้งซึง่มสี ิง่ใดสิง่หนึง่ต่อไปนี้เป็นจรงิ: 

 ผูใ้ชป้จัจุบนัเป็นสมาชกิของทมีในเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง หากผูใ้ชป้จัจุบนัเป็นเจา้ของเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง ผูใ้ชจ้ะอยูในทมีนัน้ดว้ย ดงันัน้ จะใชโ้ปรไฟลก์ารเขา้ใชข้องเจา้ของ 

 ผูใ้ชป้จัจุบนัมผีูใ้ตบ้งัคบับญัชาในสายงานของตนเองหรอืไมใ่ชใ่นสายงานของตนเองทีม่สีทิธิเ์ขา้ใชเ้รคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ผูใ้ชป้จัจบุนัเป็นสมาชกิของสมดุบนัทกึทีม่เีรคคอร์ดทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งอยู่ในสมดุบนัทกึย่อยของสมดุบนัทกึทีผู่ใ้ชป้จัจบุนัเป็นสมาชกิ 

 ผูใ้ชป้จัจบุนัไดร้บัมอบหมายจากผูใ้ชร้ายอืน่ทีม่สีทิธิเ์ขา้ใชเ้รคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 จากนัน้ Oracle CRM On Demand จะประเมนิระดบัการเขา้ใชท้ีใ่ชไ้ดท้ัง้หมดเพือ่กาํหนดวา่มรีะดบัการเขา้ใชค้า่หลกัทีร่บัคา่ในชดุระดบัการเขา้ใชห้รอืไม:่ 

 หากพบระดบัการเขา้ใชค้า่หลกัทีร่บัคา่ (หรอืการรวมอย่างใดอย่างหนึง่) ในชดุระดบัการเขา้ใชท้ีใ่ชไ้ด ้
ประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งจะไดร้บัการตัง้คา่บทบาทของประเภทเรคคอรด์หลกัของตวัเอง และการตัง้คา่การเขา้ใช ้การตัง้คา่ระดบัการเขา้ใช ้
คา่หลกัทีร่บัคา่จะกาํหนดการดําเนนิการทีผู่ใ้ชส้ามารถดําเนนิการกบัเรคคอรด์นัน้ หาก Oracle CRM On Demand พบระดบัการเขา้ใชค้า่หลกัทีร่บัคา่อย่างน้อย 2 ระดบั 
จะกาํหนดการรวมกนัของระดบัการเขา้ใช ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัระดบัการเขา้ใชค้า่หลกัทีร่บัคา่และการรวมกนั โปรดดูที ่เกีย่วกบัระดบัการเขา้ใชส้าํหรบัเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง 
(โปรดดูที ่"เกีย่วกบัระดบัการเขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง" ในหน้า 270) 

 หากไมพ่บระดบัการเขา้ใช ้คา่หลกัทีร่บัคา่ (หรอืการรวมอย่างใดอย่างหนึง่) ในชดุระดบัการเขา้ใชท้ีใ่ชไ้ด ้จากนัน้ หากประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งมปีระเภทเรคคอรด์หลกัทีต่รงกนั 
Oracle CRM On Demand จะกําหนดอนิเตอรเ์ซคชนัของระดบัการเขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์หลกัละประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

เชน่ หากระดบัการเขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอร์ดทีเ่กีย่วขอ้งกบัโอกาสทางการขายเป็น อ่านอย่างเดยีว 
และระดบัการเขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์หลกัของโอกาสทางการขายทีเ่กีย่วขอ้งเป็น อ่าน/แกไ้ข อนิเตอรเ์ซคชนัของระดบัการเขา้ใชจ้ะเป็น อ่านอย่างเดยีว 

การรวมระดบัการเขา้ใชท้ัง้หมดสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งจะกาํหนดการดําเนนิการทีผู่ใ้ชส้ามารถดําเนนิการกบัเรคคอรด์ของประเภทเรคคอรด์นัน้ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 
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 การจดัการโปรไฟล์การเขา้ใช ้(ในหน้า 264) 

 ตวัอย่างการคาํนวณระดบัการเขา้ใช ้(ในหน้า 331) 

 กระบวนการตัง้คา่โปรไฟล์การเขา้ใช ้(ในหน้า 277) 
 

ตวัอยา่งการคาํนวณระดบัการเข้าใช้ 
คลกิทีล่งิคต์่อไปนี้เพือ่ดูตวัอย่างบางอย่างเกีย่วกบัวธิกีาร Oracle CRM On Demand คาํนวณสทิธิก์ารเขา้ใชข้องผูใ้ช:้ 

 ตวัอย่างที ่1: การใชร้ะดบัการเขา้ใชม้มุมอง (ในหน้า 331) 

 ตวัอย่างที ่2: การใชร้ะดบัการเขา้ใชค้า่หลกัทีร่บัคา่ (ในหน้า 335) 

 ตวัอย่างที ่3: การรกัษาความปลอดภยัขอ้มลูผา่นสมดุบนัทกึ (ในหน้า 338) 

สทิธิก์ารเขา้ใชใ้นตวัอย่างเป็นไปตามการกําหนดค่าเฉพาะของบทบาทผูใ้ช ้โปรไฟล์การเขา้ใช ้และองคป์ระกอบการควบคุมการเขา้ใชอ้ืน่ๆ Oracle CRM On Demand 
คาํนวณสทิธิก์ารเขา้ใชส้าํหรบัผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัอนุญาตทกุครัง้ทีผู่ใ้ชใ้ชง้าน Oracle CRM On Demand 
กาํหนดสทิธิก์ารเขา้ใชจ้ากบทบาทของผูใ้ชแ้ละโปรไฟลก์ารเขา้ใชท้ัง้หมดทีใ่ชไ้ดผา่นโปรไฟลก์ารเขา้ใชข้องเจา้ของ โปรไฟลก์ารเขา้ใชต้ามคา่ดฟีอลต์ ลาํดบัชัน้การรายงาน 
ความเป็นสมาชกิของสมดุบนัทกึทีป่รบัแต่ง การมอบหมายตวัแทนโดยผูใ้ช ้และสมาชกิในทมีทีอ่า้งองิเป็น องคป์ระกอบการควบคมุการเขา้ใช ้

หมายเหตุ: ผูใ้ชอ้าจเป็นพนกังานของบรษิทัของคณุ หรอืพนักงานองคก์รคู่คา้ ผูใ้ชอ้าจเป็นระบบภายนอกทีเ่ขา้ใช ้Oracle CRM On Demand 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 การจดัการโปรไฟล์การเขา้ใช ้(ในหน้า 264) 

 กระบวนการตัง้คา่โปรไฟล์การเขา้ใช ้(ในหน้า 277) 
 

ตวัอยา่งท่ี 1: การใช้ระดบัการเข้าใช้มมุมอง 
หวัขอ้นี้ใหห้นึง่ตวัอย่างเกีย่วกบัวธิทีี ่Oracle CRM On Demand คาํนวณสทิธิเ์ขา้ใชข้องผูใ้ช ้

ในตวัอย่างนี้ Amanda Jacobsen มบีทบาทเป็นพนกังานขาย Amanda สามารถจดัทาํบรษิทัใหม่ และดูเรคคอรด์บรษิทัอื่นทัง้หมด เธอไดร้บัอนุญาตใหจ้ดัทาํโอกาสทางการขาย 
แต่เธอสามารถดูไดเ้ฉพาะโอกาสทางการขายทีเ่ธอเป็นเจา้ของหรอืมสีทิธิด์ูเทา่นัน้ 

ตารางต่อไปนี้แสดงการตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ในบทบาทพนักงานขาย 

ประเภทเรคคอรด์หลกั มีสิทธ์ิเข้าใช้ สามารถจดัทาํได้ สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมดได้ 

บรษิทั ใช ่ ใช ่ ใช ่

โอกาสทางการขาย ใช ่ ใช ่ ไม ่

บทบาทพนักงานขายชว่ยให ้Amanda สามารถควบคมุบรษิทัและโอกาสทางการขายทีเ่ธอจดัทาํขึน้ และจํากดัสทิธิใ์นเรคคอรด์ทีเ่ธอไมไ่ดเ้ป็นเจา้ของไดอ้ย่างเตม็รปูแบบ 
บทบาทพนักงานขายตอ้งการโปรไฟล์การเขา้ใชส้องโปรไฟล ์คอื โปรไฟลก์ารเขา้ใชข้องเจา้ของ และโปรไฟล์การเขา้ใชด้ฟีอลต ์

ตารางต่อไปนี้แสดงการตัง้คา่สาํหรบัโปรไฟล์การเขา้ใชข้องเจา้ของทีเ่ป็นพนกังานขาย 

ประเภทเรคคอรด์หลกั ระดบัการเข้าใช้ ประเภทเรคคอรด์ท่ีเก่ียวข้อง ระดบัการเข้าใช้ 



การจดัการ Oracle CRM On Demand 

 

332  การจดัการ Oracle CRM On Demand Release 37 
สงิหาคม 2018 
 

ประเภทเรคคอรด์หลกั ระดบัการเข้าใช้ ประเภทเรคคอรด์ท่ีเก่ียวข้อง ระดบัการเข้าใช้ 

บรษิทั อ่าน/แกไ้ข/ลบ โอกาสทางการขาย ด ู

โอกาสทางการขาย อ่าน/แกไ้ข/ลบ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมส่ามารถใชไ้ด ้

ตารางต่อไปนี้แสดงการตัง้คา่สาํหรบัโปรไฟล์การเขา้ใชด้ฟีอลตข์องพนกังานขาย 

ประเภทเรคคอรด์หลกั ระดบัการเข้าใช้ ประเภทเรคคอรด์ท่ีเก่ียวข้อง ระดบัการเข้าใช้ 

บรษิทั อ่านอย่างเดยีว โอกาสทางการขาย ด ู

โอกาสทางการขาย อ่านอย่างเดยีว ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมส่ามารถใชไ้ด ้

ในตวัอย่างของการคาํนวณสทิธิก์ารเขา้ใชน้ี้ จะถอืวา่การรบัคา่ทมีไมเ่ปิดใชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์โอกาสทางการขาย กลา่วคอื ชอ่งทาํเครือ่งหมาย เปิดใชก้ารรบัคา่ทมีหลกัสาํหรบัโอกาสทางการขาย 
บนเพจโปรไฟลบ์รษิทัถูกยกเลกิการเลอืก สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัลกัษณะการทาํงานของฟงักช์นัการรบัคา่ทมีหลกั โปรดดูที ่เกีย่วกบัการสง่ต่อผา่นไปถงึการรบัคา่ทมี (โปรดดูที ่
"เกีย่วกบัการกระจายสทิธิเ์ขา้ใชผ้า่นการรบัคา่ทมี" ในหน้า 267) 

David Bloom มบีทบาทพนักงานขายเช่นเดยีวกนัในบรษิทัเดยีวกนั David มสีทิธิเ์ขา้ใชเ้หมอืนกบั Amanda  

Amanda เป็นเจา้ของ Opportunity X ซึง่เชือ่มโยงกบับรษิทั 1 สว่น David จดัทาํโอกาสทางการขาย Opportunity Y ซึง่เชือ่มโยงกบับรษิทั 1 เชน่กนั Amanda 
ไมไ่ดอ้ยู่ในทมีโอกาสทางการขาย 

เมือ่ Amanda ดูรายการบรษิทัในบรษิทัของเธอ เธอสามารถดูบรษิทัทัง้หมดไดเ้นื่องจากบทบาทของเธออนุญาตใหเ้ธอดูบรษิทัทัง้หมด รวมถงึบรษิทัทีเ่ธอไมไ่ดเ้ป็นเจา้ของดว้ย 
ตารางต่อไปนี้แสดงเรคคอรด์ที ่Amanda สามารถมองเหน็เมือ่เธอคลกิชือ่บรษิทั Account 1 เพือ่ดูขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัเรคคอรด์ สาํหรบัตวัอย่างนี้ 
มเีฉพาะฟิลด์และคอลมัน์ทีเ่กีย่วขอ้งเทา่นัน้ปรากฏขึน้ 

รายละเอียดบริษทั: บริษทั 1 

รายละเอียดบริษทั 

ช่ือบริษทั: บรษิทั 1 

เจ้าของ:  Jonathan Hope 

โอกาสทางการขาย 

ช่ือโอกาสทางการขาย เจ้าของ 

โอกาสทางการขาย X Amanda Jacobsen 

โอกาสทางการขาย Y David Bloom 

ทีมของบริษทั 

นามสกลุ ช่ือ การเข้าใช้บริษทั 

Hope Jonathan เจา้ของ 

สิทธ์ิดเูรคคอร์ดท่ีเก่ียวข้องในตวัอย่าง 1 
ในการกาํหนดเรคคอรด์โอกาสทางการขายทีเ่กีย่วขอ้งที ่Amanda สามารถดูในบรษิทัในตวัอย่างนี้ Oracle CRM On Demand จะตรวจสอบสทิธิเ์ขา้ใชข้อง Amanda ตามนี้: 
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1 Oracle CRM On Demand ตรวจสอบระดบัการเขา้ใชท้ีใ่ชไ้ดท้ัง้หมดของประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโอกาสทางการขายในเรคคอรด์บรษิทัหลกันี้ ดงันี้: 

หมายเหตุ: หากคน้พบระดบัการเขา้ใชห้ลายระดบัจากองคป์ระกอบการควบคุมการเขา้ใชท้ีห่ลากหลาย ระดบัทัง้หมดจะถูกนําไปพจิารณาเมือ่คาํนวณสทิธิเ์ขา้ใช ้

 พจิารณาวา่ Amanda เป็นเจา้ของเรคคอรด์หลกัหรอืไม่  

ในตวัอย่างนี้ คาํตอบคอื ไม่ 

 พจิารณาวา่บทบาทของ Amanda ยนิยอมใหเ้ธอสามารถอ่านเรคคอรด์บรษิทัทัง้หมดหรอืไม่ 

ในตวัอย่างนี้ คาํตอบคอื ใช ่บทบาทของ Amanda อนุญาตใหเ้ธอสามารถอ่านเรคคอรด์บรษิทัทัง้หมดได้ ดงันัน้ Amanda สามารถดูบรษิทัได้ เนื่องจาก 
Amanda ไมใ่ชเ่จา้ของบรษิทัหลกั จงึตอ้งใชโ้ปรไฟลก์ารเขา้ใชด้ฟีอลต ์
ระดบัการเขา้ใชข้องประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโอกาสทางการขายในโปรไฟลก์ารเขา้ใชด้ฟีอลต์ของ Amanda คอื ดู 

 พจิารณาวา่เรคคอรด์หลกัอยู่ในสมดุบนัทกึทีม่ ีAmanda เป็นสมาชกิสมดุบนัทกึหรอืไม่  

ในตวัอย่างนี้ คาํตอบคอื ไม่ 

 พจิารณาวา่ Amanda เป็นสมาชกิของทมีบรษิทัหรอืไม่  

ในตวัอย่างนี้ คาํตอบคอื ไม่ 

 พจิารณาวา่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของ Amanda (โดยตรงหรอืโดยออ้ม) เป็นสมาชกิของทมีบรษิทัหรอืไม่ 

ในตวัอย่างนี้ คาํตอบคอื ไม่ 

หากคาํตอบของคาํถามนี้เป็น ใช ่(นัน่คอืมผีูใ้ตบ้งัคบับญัชาของ Amanda มากกวา่หนึง่คนเป็นสมาชกิของทมีบรษิทั) Oracle CRM On Demand 
จะดงึระดบัการเขา้ใชข้องประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโอกาสทางการขายของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแต่ละคนจากโปรไฟล์การเขา้ใชท้ีเ่หมาะสม 
โปรไฟลก์ารเขา้ใชท้ีร่ะบุในฟิลด์การเขา้ใชใ้นบรษิทัในสมาชกิทมีของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในบรษิทั จะถูกใชใ้นกรณนีัน้ 
(ไมใ่ชโ่ปรไฟลก์ารเขา้ใชท้ีร่ะบุในฟิลด์การเขา้ใชโ้อกาสทางการขาย) 

 พจิารณาวา่ Amanda มสีทิธิเ์ขา้ใชเ้รคคอร์ดบรษิทัผา่นทางการมอบหมายหรอืไม่  

ในตวัอย่างนี้ คาํตอบคอื ไม่ 

2 จากนัน้ Oracle CRM On Demand ดําเนนิการดงัต่อไปนี้: 

 พจิารณาวา่บทบาทของ Amanda ใหส้ทิธิเ์ขา้ใชง้านพืน้ฐานสาํหรบัเรคคอรด์โอกาสทางการขายหรอืไม่ 

ในตวัอย่างนี้ คาํตอบคอื ใช ่เนื่องจากมกีารเลอืกตวัเลอืก มสีทิธิเ์ขา้ใชง้าน ของประเภทเรคคอรด์โอกาสทางการขายในบทบาทของผูใ้ช ้

 พจิารณาวา่บทบาทของ Amanda ใหส้ทิธิส์าํหรบัประเภทเรคคอรด์โอกาสทางการขายหรอืไม่ 

โอกาสทางการขายไมถู่กควบคมุผา่นสทิธิ ์ดงันัน้ในตวัอย่างนี้ สทิธิไ์มม่ผีลต่อการคาํนวณสทิธิเ์ขา้ใชข้อง Amanda 

 พจิารณาวา่ระดบัการเขา้ใชใ้นโปรไฟลก์ารเขา้ใชใ้ดๆ ในการคํานวณ ไดร้บัการตัง้คา่เป็น รบัคา่หลกั หรอืคา่ผสมคา่ใดคา่หนึง่หรอืไม ่

ในตวัอย่างนี้ คําตอบคอื ไม่ 

3 จากนัน้ Oracle CRM On Demand จะตรวจสอบระดบัการเขา้ใชท้ัง้หมดทีพ่บและพจิารณาระดบัทีอ่นุญาตใหส้งูสดุ ในกรณนีี้ ระดบัการเขา้ใชท้ีอ่นุญาตใหส้งูสดุทีพ่บคอื ดู 
โดยไมป่รากฏระดบัการเขา้ใชร้บัคา่หลกั ดงันัน้ เรคคอรด์โอกาสทางการขายย่อยทัง้หมด รวมถงึเรคคอรด์ทีผู่ใ้ชไ้ม่มสีทิธิด์ูจะปรากฏขึน้ 

การดาํเนินการในเรคคอรด์ท่ีเก่ียวข้องในตวัอย่าง 1 
เมือ่ผูใ้ชพ้ยายามดําเนนิการในเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง Oracle CRM On Demand ตอ้งพจิารณาวา่ผูใ้ชม้สีทิธิเ์ขา้ใชท้ีเ่หมาะสมสาํหรบัการดําเนนิการนัน้หรอืไม่ ในตวัอย่างนี้ Amanda 
พยายามอ่านรายละเอยีดเรคคอรด์ หรอืแกไ้ขเรคคอรด์ หรอืลบเรคคอรด์ได ้โดยแยกพจิารณาเป็นสองกรณดีงันี้: 

 ในกรณทีี ่1 Amanda พยายามดําเนนิการใน Opportunity X  

 ในกรณทีี ่2 Amanda พยายามดําเนนิการใน Opportunity Y 
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กรณีท่ี 1: Amanda พยายามดําเนนิการใน Opportunity X ทีเ่ธอเป็นเจา้ของ 

Oracle CRM On Demand ตรวจสอบสทิธิเ์ขา้ใชข้อง Amanda ดงันี้: 

1 Oracle CRM On Demand ตรวจสอบระดบัการเขา้ใชท้ีใ่ชไ้ดท้ัง้หมดของประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโอกาสทางการขายในเรคคอรด์บรษิทัหลกันี้ ดงันี้: 

หมายเหตุ: หากคน้พบระดบัการเขา้ใชห้ลายระดบัจากองคป์ระกอบการควบคุมการเขา้ใชท้ีห่ลากหลาย ระดบัทัง้หมดจะถูกนําไปพจิารณาเมือ่คาํนวณสทิธิเ์ขา้ใช ้

 พจิารณาวา่ Amanda เป็นเจา้ของเรคคอรด์หลกัหรอืไม่  

ในตวัอย่างนี้ คาํตอบคอื ไม่ 

 พจิารณาวา่บทบาทของ Amanda ใหส้ทิธิเ์ขา้ใชง้านเพือ่อ่านเรคคอรด์โอกาสทางการขายทัง้หมดหรอืไม่ 

ในตวัอย่างนี้ คาํตอบคอื ไม่ แมว้า่ Amanda สามารถดูเรคคอรด์บรษิทัหลกัเนื่องจากใชโ้ปรไฟลก์ารเขา้ใชด้ฟีอลต์ 
แต่โปรไฟลก์ารเขา้ใชด้ฟีอลต์ดงักลา่วไมใ่ชก้บัเรคคอรด์โอกาสทางการขาย 

 พจิารณาวา่เรคคอรด์โอกาสทางการขายอยู่ในสมดุบนัทกึทีม่ ีAmanda เป็นสมาชกิสมดุบนัทกึหรอืไม่ 

ในตวัอย่างนี้ คาํตอบคอื ไม่ 

 พจิารณาวา่ Amanda เป็นสมาชกิของทมีโอกาสทางการขายหรอืไม่ 

ในตวัอย่างนี้ คาํตอบคอื ใช ่Amanda เป็นเจา้ของโอกาสทางการขาย ดงันัน้จงึอยู่ในทมีโอกาสทางการขาย 
ระดบัการเขา้ใชข้องประเภทเรคคอรด์โอกาสทางการขายหลกัจากโปรไฟลก์ารเขา้ใชด้ฟีอลตข์อง Amanda (โปรไฟลก์ารเขา้ใชด้ฟีอลต์ของพนกังานขาย) คอื 
อ่าน/แกไ้ข/ลบ 

 พจิารณาวา่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของ Amanda (โดยตรงหรอืโดยออ้ม) เป็นสมาชกิของทมีโอกาสทางการขายหรอืไม่ 

ในตวัอย่างนี้ คาํตอบคอื ไม่ 

 พจิารณาวา่ Amanda มสีทิธิเ์ขา้ใชเ้รคคอร์ดบรษิทัผา่นทางการมอบหมายหรอืไม ่

ในตวัอย่างนี้ คาํตอบคอื ไม่ 

2 จากนัน้ Oracle CRM On Demand ดําเนนิการดงัต่อไปนี้: 

 พจิารณาวา่บทบาทของ Amanda ยนิยอมใหเ้ธอสามารถเขา้ใชเ้บื้องตน้กบัเรคคอรด์โอกาสทางการขายหรอืไม่ 

ในตวัอย่างนี้ คาํตอบคอื ใช ่เนื่องจากมกีารเลอืกตวัเลอืก มสีทิธิเ์ขา้ใชง้าน ของประเภทเรคคอรด์โอกาสทางการขายในบทบาทของ Amanda 

 พจิารณาวา่บทบาทของ Amanda ใหส้ทิธิเ์ธอสาํหรบัประเภทเรคคอรด์โอกาสทางการขายหรอืไม ่

ประเภทเรคคอรด์โอกาสทางการขายไมถู่กควบคมุผา่นสทิธิ ์ดงันัน้ในตวัอย่างนี้ สทิธิไ์มม่ผีลต่อการคาํนวณสทิธิเ์ขา้ใชข้อง Amanda 

 พจิารณาวา่ระดบัการเขา้ใชใ้นโปรไฟลก์ารเขา้ใชใ้ดๆ ในการคํานวณ ไดร้บัการตัง้คา่เป็น รบัคา่หลกั หรอืคา่ผสมคา่ใดคา่หนึง่หรอืไม ่

ในตวัอย่างนี้ คาํตอบคอื ไม่ 

3 จากนัน้ Oracle CRM On Demand จะตรวจสอบระดบัการเขา้ใชท้ัง้หมดทีพ่บและพจิารณาระดบัทีอ่นุญาตใหส้งูสดุ ในกรณนีี้ ระดบัการเขา้ใชท้ีอ่นุญาตใหส้งูสดุทีพ่บคอื 
อ่าน/แกไ้ข/ลบ 

กรณีท่ี 2: Amanda พยายามดําเนนิการใน Opportunity Y ที ่David Bloom เป็นเจา้ของ 

Oracle CRM On Demand ตรวจสอบสทิธิเ์ขา้ใชข้อง Amanda ดงันี้: 

1 Oracle CRM On Demand ตรวจสอบระดบัการเขา้ใชท้ีใ่ชไ้ดท้ัง้หมดของประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโอกาสทางการขายในเรคคอรด์บรษิทัหลกันี้ ดงันี้: 

หมายเหตุ: หากคน้พบระดบัการเขา้ใชห้ลายระดบัจากองคป์ระกอบการควบคุมการเขา้ใชท้ีห่ลากหลาย ระดบัทัง้หมดจะถูกนําไปพจิารณาเมือ่คาํนวณสทิธิเ์ขา้ใช ้

 พจิารณาวา่ Amanda เป็นเจา้ของเรคคอรด์หลกัหรอืไม่  
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ในตวัอย่างนี้ คาํตอบคอื ไม่ 

 พจิารณาวา่บทบาทของ Amanda ใหส้ทิธิเ์ขา้ใชง้านเพือ่อ่านเรคคอรด์โอกาสทางการขายทัง้หมดหรอืไม่ 

ในตวัอย่างนี้ คาํตอบคอื ไม่ แมว้า่ Amanda สามารถดูเรคคอรด์บรษิทัหลกัเนื่องจากใชโ้ปรไฟลก์ารเขา้ใชด้ฟีอลต์ 
แต่โปรไฟลก์ารเขา้ใชด้ฟีอลต์ดงักลา่วไมใ่ชก้บัเรคคอรด์โอกาสทางการขาย 

 พจิารณาวา่เรคคอรด์โอกาสทางการขายอยู่ในสมดุบนัทกึทีม่ ีAmanda เป็นสมาชกิสมดุบนัทกึหรอืไม่ 

ในตวัอย่างนี้ คาํตอบคอื ไม่ 

 พจิารณาวา่ Amanda เป็นสมาชกิของทมีโอกาสทางการขายหรอืไม่ 

ในตวัอย่างนี้ คาํตอบคอื ไม่ 

 พจิารณาวา่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของ Amanda (โดยตรงหรอืโดยออ้ม) เป็นสมาชกิของทมีโอกาสทางการขายหรอืไม่ 

ในตวัอย่างนี้ คาํตอบคอื ไม่ 

 พจิารณาวา่ Amanda มสีทิธิเ์ขา้ใชเ้รคคอร์ดบรษิทัผา่นทางการมอบหมายหรอืไม่ 

ในตวัอย่างนี้ คาํตอบคอื ไม่ 

2 จากนัน้ Oracle CRM On Demand ดําเนนิการดงัต่อไปนี้: 

 พจิารณาวา่บทบาทของ Amanda ยนิยอมใหเ้ธอสามารถเขา้ใชเ้บื้องตน้กบัเรคคอรด์โอกาสทางการขายหรอืไม่ 

ในตวัอย่างนี้ คาํตอบคอื ใช ่เนื่องจากมกีารเลอืกตวัเลอืก มสีทิธิเ์ขา้ใชง้าน สาํหรบัประเภทเรคคอรด์โอกาสทางการขายในบทบาทของ Amanda 

 พจิารณาวา่บทบาทของ Amanda ใหส้ทิธิเ์ธอสาํหรบัประเภทเรคคอรด์โอกาสทางการขายหรอืไม ่

ประเภทเรคคอรด์โอกาสทางการขายไมถู่กควบคมุผา่นสทิธิ ์ดงันัน้ในตวัอย่างนี้ สทิธิไ์มม่ผีลต่อการคาํนวณสทิธิเ์ขา้ใชข้อง Amanda 

 พจิารณาวา่ระดบัการเขา้ใชใ้นโปรไฟลก์ารเขา้ใชใ้ดๆ ในการคํานวณ ไดร้บัการตัง้คา่เป็น รบัคา่หลกั หรอืคา่ผสมคา่ใดคา่หนึง่หรอืไม ่

ในตวัอย่างนี้ คาํตอบคอื ไม่ 

3 จากนัน้ Oracle CRM On Demand จะตรวจสอบระดบัการเขา้ใชท้ัง้หมดทีพ่บและพจิารณาระดบัทีอ่นุญาตใหส้งูสดุ ในกรณนีี้ ระดบัการเขา้ใชข้ ัน้สงูสดุคอื ไมม่สีทิธิเ์ขา้ใช ้

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
ดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัตวัอย่างเพิม่เตมิ: 

 ตวัอย่างที ่2: การใชร้ะดบัการเขา้ใชค้า่หลกัทีร่บัคา่ (ในหน้า 335) 

 ตวัอย่างที ่3: การรกัษาความปลอดภยัขอ้มลูผา่นสมดุบนัทกึ (ในหน้า 338) 
 

ตวัอยา่งท่ี 2: การใช้ระดบัการเข้าใช้ค่าหลกัท่ีรบัค่า 
หวัขอ้นี้ใหห้นึง่ตวัอย่างเกีย่วกบัวธิทีี ่Oracle CRM On Demand คาํนวณสทิธิเ์ขา้ใชข้องผูใ้ช ้

ในตวัอย่างนี้ Amanda Jacobsen เป็นพนักงานขายในบรษิทั ซึง่ Amanda Jacobsen สามารถจดัทาํบรษิทัใหม่และดูเรคคอรด์บรษิทัอืน่ๆ ทัง้หมดได ้Amanda 
ไดร้บัอนุญาตใหจ้ดัทาํโอกาสทางการขาย แต่จะสามารถดูไดเ้ฉพาะโอกาสทางการขายทีต่นเองเป็นเจา้ของหรอืทีไ่ดร้บัอนุญาตใหดู้เทา่นัน้ 

ตารางต่อไปนี้แสดงการตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ของบทบาทพนกังานขาย 

ประเภทเรคคอรด์หลกั มีสิทธ์ิเข้าใช้ สามารถจดัทาํได้ สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมดได้ 
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ประเภทเรคคอรด์หลกั มีสิทธ์ิเข้าใช้ สามารถจดัทาํได้ สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมดได้ 

บรษิทั ใช ่ ใช ่ ใช ่

โอกาสทางการขาย ใช ่ ใช ่ ไม ่

บทบาทพนักงานขายอนุญาตให ้Amanda สามารถควบคมุบรษิทัและโอกาสทางการขายทีต่นเองจดัทาํขึน้ไดท้ัง้หมดและมสีทิธิท์ ีจ่ํากดับนเรคคอรด์ทีต่นเองไมไ่ดเ้ป็นเจา้ของ 
บทบาทพนักงานขายตอ้งการโปรไฟล์การเขา้ใชส้องโปรไฟลค์อื โปรไฟลก์ารเขา้ใชข้องเจา้ของ และโปรไฟล์การเขา้ใชด้ฟีอลต ์

ตารางต่อไปนี้แสดงการตัง้คา่สาํหรบัโปรไฟล์การเขา้ใชข้องเจา้ของทีเ่ป็นพนกังานขาย 

ประเภทเรคคอรด์หลกั ระดบัการเข้าใช้ ประเภทเรคคอรด์ท่ีเก่ียวข้อง ระดบัการเข้าใช้ 

บรษิทั อ่าน/แกไ้ข/ลบ โอกาสทางการขาย คา่หลกัทีร่บัคา่ 

โอกาสทางการขาย อ่าน/แกไ้ข/ลบ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมส่ามารถใชไ้ด ้

ตารางต่อไปนี้แสดงการตัง้คา่สาํหรบัโปรไฟล์การเขา้ใชด้ฟีอลตข์องพนกังานขาย 

ประเภทเรคคอรด์หลกั ระดบัการเข้าใช้ ประเภทเรคคอรด์ท่ีเก่ียวข้อง ระดบัการเข้าใช้ 

บรษิทั อ่านอย่างเดยีว โอกาสทางการขาย คา่หลกัทีร่บัคา่ 

โอกาสทางการขาย อ่านอย่างเดยีว ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมส่ามารถใชไ้ด ้

ในตวัอย่างของการคาํนวณสทิธิก์ารเขา้ใชน้ี้ จะถอืวา่การรบัคา่ทมีไมเ่ปิดใชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์โอกาสทางการขาย กลา่วคอื ชอ่งทาํเครือ่งหมาย เปิดใชก้ารรบัคา่ทมีหลกัสาํหรบัโอกาสทางการขาย 
บนเพจโปรไฟลบ์รษิทัถูกยกเลกิการเลอืก สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัลกัษณะการทาํงานของฟงักช์นัการรบัคา่ทมีหลกั โปรดดูที ่เกีย่วกบัการสง่ต่อผา่นไปถงึการรบัคา่ทมี (โปรดดูที ่
"เกีย่วกบัการกระจายสทิธิเ์ขา้ใชผ้า่นการรบัคา่ทมี" ในหน้า 267) 

David Bloom เป็นพนักงานขายในบรษิทัเดยีวกนั David มสีทิธิก์ารเขา้ใชเ้ชน่เดยีวกนักบั Amanda 

Amanda เป็นเจา้ของ Opportunity X ซึง่เชือ่มโยงกบับรษิทั 1 สว่น David จดัทาํโอกาสทางการขาย Opportunity Y ซึง่เชือ่มโยงกบับรษิทั 1 เชน่กนั Amanda 
ไมไ่ดอ้ยู่ในทมีโอกาสทางการขาย 

เมือ่ Amanda ดูรายการบรษิทัในบรษิทัของเธอ เธอสามารถดูบรษิทัทัง้หมดไดเ้นื่องจากบทบาทของเธออนุญาตใหเ้ธอดูบรษิทัทัง้หมด รวมถงึบรษิทัทีเ่ธอไมไ่ดเ้ป็นเจา้ของดว้ย 
ตารางต่อไปนี้แสดงเรคคอรด์ที ่Amanda สามารถมองเหน็เมือ่เธอคลกิชือ่บรษิทั Account 1 เพือ่ดูขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัเรคคอรด์ สาํหรบัตวัอย่างนี้ 
มเีฉพาะฟิลด์และคอลมัน์ทีเ่กีย่วขอ้งเทา่นัน้ปรากฏขึน้ 

รายละเอียดบริษทั: บริษทั 1 

รายละเอียดบริษทั 

ช่ือบริษทั: บรษิทั 1 

เจ้าของ:  Jonathan Hope 

โอกาสทางการขาย 

ช่ือโอกาสทางการขาย เจ้าของ 

โอกาสทางการขาย X Amanda Jacobsen 

ทีมของบริษทั 
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รายละเอียดบริษทั: บริษทั 1 

นามสกลุ ช่ือ การเข้าใช้บริษทั 

Hope Jonathan เจา้ของ 

Bloom  David สมาชกิ 

การแสดงข้อมูลเรคคอรด์ท่ีเก่ียวข้องในตวัอย่างท่ี 2 
ในการกาํหนดเรคคอรด์โอกาสทางการขายทีเ่กีย่วขอ้งที ่Amanda สามารถดูในบรษิทัในตวัอย่างนี้ Oracle CRM On Demand จะตรวจสอบสทิธิเ์ขา้ใชข้อง Amanda ตามนี้: 

1 Oracle CRM On Demand ตรวจสอบระดบัการเขา้ใชท้ีใ่ชไ้ดท้ัง้หมดของประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโอกาสทางการขายในเรคคอรด์บรษิทัหลกันี้ ดงันี้: 

 พจิารณาวา่ Amanda เป็นเจา้ของเรคคอรด์หลกัหรอืไม่  

ในตวัอย่างนี้ คาํตอบคอื ไม่ 

 พจิารณาวา่บทบาทของ Amanda ยนิยอมใหเ้ธอสามารถอ่านเรคคอรด์บรษิทัทัง้หมดหรอืไม่ 

ในตวัอย่างนี้ คาํตอบคอืใช ่บทบาทของ Amanda อนุญาตใหอ้่านเรคคอรด์บรษิทัทัง้หมดได ้ดงันัน้ Amanda จงึสามารถดูเรคคอรด์บรษิทัได้ แต่เนื่องจาก 
Amanda ไมใ่ชเ่จา้ของบรษิทัหลกั คา่ดฟีอลต์โปรไฟลก์ารเขา้ใชข้อง Amanda จงึถูกนํามาใช ้
ระดบัการเขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโอกาสทางการขายในคา่ดฟีอลต์โปรไฟลก์ารเขา้ใชข้อง Amanda คอื คา่หลกัทีร่บัคา่ 

 พจิารณาวา่เรคคอรด์หลกัอยู่ในสมดุบนัทกึทีม่ ีAmanda เป็นสมาชกิสมดุบนัทกึหรอืไม่  

ในตวัอย่างนี้ คาํตอบคอื ไม่ 

 พจิารณาวา่ Amanda เป็นสมาชกิของทมีบรษิทัหรอืไม่  

ในตวัอย่างนี้ คาํตอบคอื ไม่ 

 พจิารณาวา่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของ Amanda (โดยตรงหรอืโดยออ้ม) เป็นสมาชกิของทมีบรษิทัหรอืไม่ 

ในตวัอย่างนี้ ค◌ําตอบคอื ไม่ 

หากคาํตอบของคาํถามคอืใช ่(ซึง่หมายความวา่ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาคนใดคนหนึง่หรอืมากกวา่ของ Amanda เป็นสมาชกิในทมีของบรษิทั) Oracle CRM On 
Demand จะดงึขอ้มลูระดบัการเขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโอกาสทางการขายของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแต่ละคนจากโปรไฟล์การเขา้ใชท้ีเ่หมาะสม 
โปรไฟลก์ารเขา้ใชข้องบรษิทัทีถู่กกาํหนดไวใ้นฟิลด์การเขา้ใชบ้รษิทัสาํหรบัการเป็นสมาชกิในทมีของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะถูกนํามาใชใ้นกรณนีัน้ 
(ไมใ่ชโ่ปรไฟลก์ารเขา้ใชท้ีก่าํหนดไวใ้นฟิลด์การเขา้ใชโ้อกาสทางการขาย) 

 พจิารณาวา่ Amanda มสีทิธิเ์ขา้ใชเ้รคคอร์ดบรษิทัผา่นทางการมอบหมายหรอืไม่  

ในตวัอย่างนี้ คาํตอบคอื ไม่ 

2 จากนัน้ Oracle CRM On Demand ดําเนนิการดงัต่อไปนี้: 

 พจิารณาวา่บทบาทของ Amanda ยนิยอมใหเ้ธอสามารถเขา้ใชเ้บื้องตน้กบัเรคคอรด์โอกาสทางการขายหรอืไม่ 

ในตวัอย่างนี้ คาํตอบคอื ใช ่เนื่องจากมกีารเลอืกตวัเลอืก มสีทิธิเ์ขา้ใชง้าน ของประเภทเรคคอรด์โอกาสทางการขายในบทบาทของ Amanda 

 พจิารณาวา่บทบาทของ Amanda ใหส้ทิธิส์าํหรบัประเภทเรคคอรด์โอกาสทางการขายหรอืไม่ 

โอกาสทางการขายไมถู่กควบคมุผา่นสทิธิ ์ดงันัน้ในตวัอย่างนี้ สทิธิไ์มม่ผีลต่อการคาํนวณสทิธิเ์ขา้ใชข้อง Amanda 

 พจิารณาวา่ระดบัการเขา้ใชใ้นโปรไฟลก์ารเขา้ใชใ้ดๆ ในการคํานวณ ไดร้บัการตัง้คา่เป็น รบัคา่หลกั หรอืคา่ผสมคา่ใดคา่หนึง่หรอืไม ่

ในตวัอย่างนี้ คาํตอบคอืใช ่ดงันัน้ Oracle CRM On Demand จะแสดงเรคคอร์ดโอกาสทางการขายต่อไปนี้ในบรษิทั: 
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 เรคคอรด์โอกาสทางการขายทีเ่ชือ่มโยงทัง้หมดที ่Amanda เป็นเจา้ของ 

 เรคคอรด์โอกาสทางการขายทีเ่ชือ่มโยงทัง้หมดที ่Amanda ไดร้บัอนุญาตใหดู้ผา่นการใชส้ว่นประกอบการควบคมุทัง้หมด 

บทบาทของ Amanda จะปฏเิสธไมใ่หส้ามารถดูโอกาสทางการขายทีต่นเองไมไ่ดเ้ป็นเจา้ของ ดงันัน้ Amanda จงึไมส่ามารถดูโอกาสทางการขายที ่David 
Bloom จดัทาํไว ้ 

การดาํเนินการกบัเรคคอรด์ท่ีเก่ียวข้องในตวัอย่างท่ี 2 
เมือ่ Amanda พยายามทาํการดําเนนิการกบัโอกาสทางการขาย X ในตวัอย่างนี้ การคาํนวณจะเหมอืนเดมิ และผลของการเขา้ใชจ้ะเหมอืนกนักบัในกรณีที ่1 ใน ตวัอย่างที ่1: 
การใชร้ะดบัการเขา้ใชม้มุมอง (ในหน้า 331) ระดบัการเขา้ใชส้ดุทา้ยจะเป็น อ่าน/แกไ้ข/ลบ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
ดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัตวัอย่างเพิม่เตมิ: 

 ตวัอย่างที ่1: การใชร้ะดบัการเขา้ใชม้มุมอง (ในหน้า 331) 

 ตวัอย่างที ่3: การรกัษาความปลอดภยัขอ้มลูผา่นสมดุบนัทกึ (ในหน้า 338) 
 

ตวัอยา่งท่ี 3: การรกัษาความปลอดภยัขอ้มูลผา่นสมุดบนัทึก 
หวัขอ้นี้ใหห้นึง่ตวัอย่างเกีย่วกบัวธิทีี ่Oracle CRM On Demand คาํนวณสทิธิเ์ขา้ใชข้องผูใ้ช ้

ในตวัอย่างนี้ บรษิทัใชส้มดุบนัทกึทีก่าํหนดเองในการจดัการขอ้มลูของบรษิทัตามพื้นที ่ตวัอย่างนี้จะใชส้มดุบนัทกึสองเลม่ คอื ตะวนัตกเฉียงใต ้และ ตะวนัออก 

สมดุบนัทกึตะวนัตกเฉียงใตม้สีมาชกิสามคน 

 Amanda Jacobsen 

 David Bloom 

 Carlos Guzman 

ผูใ้ชท้ัง้หมดในสมดุบนัทกึตะวนัตกเฉียงใตม้โีปรไฟลก์ารเขา้ใชแ้บบอ่านอยา่งเดยีวในบทบาทในสมุดบนัทกึของตน 

สมดุบนัทกึตะวนัออกมสีมาชกิสามคน: 

 Rick Rogers 

 Raj Kumar 

 Jonathan Hope 

ผูใ้ชท้ัง้หมดในสมดุบนัทกึตะวนัออกมโีปรไฟลก์ารเขา้ใชแ้บบอา่นอย่างเดยีวในบทบาทในเรคคอรด์การเป็นสมาชกิสมดุบนัทกึของตน 

เมือ่ผูใ้ชค้นใดกต็ามจดัเรคคอรด์ทาํบรษิทัหรอืโอกาสทางการขายกระบวนการอตัโนมตั ิ(เวริก์โฟลว)์ จะกาํหนดสมดุบนัทกึทีเ่หมาะสมใหก้บัเรคคอร์ด 
ซึง่จะกาํหนดสมดุบนัทกึใหต้ามแอททรบิวิพื้นทีข่องเรคคอรด์ 

ผูใ้ชท้ัง้หมดมบีทบาทพนกังานขาย ผูใ้ชเ้หลา่นี้สามารถจดัทาํบรษิทัและโอกาสทางการขายใหม ่รวมทัง้สามารถดูเรคคอรด์บรษิทัและโอกาสทางการขายทัง้หมดในพืน้ทีข่องตนได้ 
แต่จะไมส่ามารถดูเรคคอรด์ในพื้นทีอ่ ืน่  

ตารางต่อไปนี้แสดงการตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ในบทบาทพนักงานขาย 

ประเภทเรคคอรด์หลกั มีสิทธ์ิเข้าใช้ สามารถจดัทาํได้ สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมดได้ 
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ประเภทเรคคอรด์หลกั มีสิทธ์ิเข้าใช้ สามารถจดัทาํได้ สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมดได้ 

บรษิทั ใช ่ ใช ่ ไม ่

โอกาสทางการขาย ใช ่ ใช ่ ไม ่

ผูใ้ชท้ัง้หมดสามารถควบคมุบรษิทัและโอกาสทางการขายทีต่นเองจดัทาํขึน้ไดท้ัง้หมด แต่จะมสีทิธิท์ ีจ่ํากดับนเรคคอรด์ทีผู่ใ้ชน้ัน้ไมไ่ดเ้ป็นเจา้ของ 
บทบาทพนักงานขายตอ้งการโปรไฟล์การเขา้ใชส้องโปรไฟลค์อื โปรไฟลก์ารเขา้ใชข้องเจา้ของ และโปรไฟล์การเขา้ใชด้ฟีอลต ์

ตารางต่อไปนี้แสดงการตัง้คา่สาํหรบัโปรไฟล์การเขา้ใชข้องเจา้ของทีเ่ป็นพนกังานขาย 

ประเภทเรคคอรด์หลกั ระดบัการเข้าใช้ ประเภทเรคคอรด์ท่ีเก่ียวข้อง ระดบัการเข้าใช้ 

บรษิทั 

 

อ่าน/แกไ้ข/ลบ 

 

โอกาสทางการขาย คา่หลกัทีร่บัคา่ 

สมดุบนัทกึ อ่านอย่างเดยีว 

โอกาสทางการขาย อ่าน/แกไ้ข/ลบ สมดุบนัทกึ อ่านอย่างเดยีว 

ตารางต่อไปนี้แสดงการตัง้คา่สาํหรบัโปรไฟล์การเขา้ใชด้ฟีอลตข์องพนกังานขาย 

ประเภทเรคคอรด์หลกั ระดบัการเข้าใช้ ประเภทเรคคอรด์ท่ีเก่ียวข้อง ระดบัการเข้าใช้ 

บรษิทั 

 

อ่านอย่างเดยีว 

 

โอกาสทางการขาย คา่หลกัทีร่บัคา่ 

สมดุบนัทกึ อ่านอย่างเดยีว 

โอกาสทางการขาย อ่านอย่างเดยีว สมดุบนัทกึ อ่านอย่างเดยีว 

หมายเหตุ สาํหรบัประเภทเรคคอรด์หลกัทัง้หมดทีส่นบัสนุนสมดุบนัทกึ ความสมัพนัธ์กบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมดุบนัทกึจะเป็นความสมัพนัธ์แบบหนึง่คา่ต่อหนึง่คา่ 

ในตวัอย่างของการคาํนวณสทิธิก์ารเขา้ใชน้ี้ จะถอืวา่การรบัคา่ทมีไมเ่ปิดใชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์โอกาสทางการขาย กลา่วคอื ชอ่งทาํเครือ่งหมาย เปิดใชก้ารรบัคา่ทมีหลกัสาํหรบัโอกาสทางการขาย 
บนเพจโปรไฟลบ์รษิทัถูกยกเลกิการเลอืก สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัลกัษณะการทาํงานของฟงักช์นัการรบัคา่ทมีหลกั โปรดดูที ่เกีย่วกบัการสง่ต่อผา่นไปถงึการรบัคา่ทมี (โปรดดูที ่
"เกีย่วกบัการกระจายสทิธิเ์ขา้ใชผ้า่นการรบัคา่ทมี" ในหน้า 267) 

เมือ่ Amanda Jacobsen ดูรายการของบรษิทัในบรษิทัของตน Amanda จะสามารถเหน็บรษิทัในสมดุบนัทกึตะวนัตกเฉียงใตแ้ละบรษิทัทีต่นเองเป็นเจา้ของ Amanda 
จะไมส่ามารถเหน็บรษิทัอืน่ๆ 

ตารางต่อไปนี้แสดงเรคคอรด์ที ่Amanda เหน็เมือ่คลกิบรษิทัทีช่ ือ่ บรษิทั 1 เพือ่ดูขอ้มลูเรคคอรด์เพิม่เตมิ สาํหรบัตวัอย่างนี้จะแสดงเฉพาะฟิลด์และคอลมัน์ทีส่าํคญัเทา่นัน้ 

รายละเอียดบริษทั: บริษทั 1 

รายละเอียดบริษทั 

ช่ือบริษทั: บรษิทั 1 

เจ้าของ:  Jonathan Hope 

โอกาสทางการขาย 

ช่ือโอกาสทางการขาย เจ้าของ 

โอกาสทางการขาย X Amanda Jacobsen 
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รายละเอียดบริษทั: บริษทั 1 

โอกาสทางการขาย Y David Bloom 

ทีมของบริษทั 

นามสกลุ ช่ือ การเข้าใช้บริษทั 

Hope Jonathan เจา้ของ 

Amanda สามารถเหน็โอกาสทางการขายสองรายการเนื่องจากโอกาสทางการขายเหลา่นัน้อยู่ในสมดุบนัทกึตะวนัตกเฉียงใตซ้ึง่ตนเองเป็นสมาชกิอยู่ สมาชกิอืน่ๆ 
ของสมดุบนัทกึตะวนัตกเฉียงใตจ้ะสามารถเหน็โอกาสทางการขายเหลา่นัน้ดว้ยเชน่กนั 

Jonathan Hope เป็นสมาชกิของสมดุบนัทกึตะวนัออก เมือ่ Jonathan เขา้สูร่ะบบ Oracle CRM On Demand กจ็ะสามารถเหน็ บรษิทั 1 
เนื่องจากเขาเป็นเจา้ของบรษิทั อย่างไรกต็าม เขาจะไมส่ามารถเหน็โอกาสทางการขายทีส่มัพนัธ์กบับรษิทั 1 ทีเ่ขาไมไ่ดเ้ป็นเจา้ของ 
ระดบัการเขา้ใชค้า่หลกัทีร่บัคา่ในประเภทเรคคอร์ดทีเ่กีย่วขอ้งของโอกาสทางการขายของบรษิทัทาํใหเ้กดิความปลอดภยัเชน่นี้ 

Rick Rogers และ Raj Kumar ซึง่เป็นสมาชกิของสมดุบนัทกึตะวนัออกจะไมส่ามารถเหน็ บรษิทั 1, โอกาสทางการขาย X หรอื โอกาสทางการขาย Y ได ้
พนกังานเหลา่นี้ไมส่ามารถเหน็บรษิทัไดเ้นื่องจากไมไ่ดอ้ยู่ในสมดุบนัทกึตะวนัออก และบทบาทของตนป้องกนัไมใ่หส้ามารถเหน็เรคคอรด์บรษิทัทีไ่มไ่ดเ้ป็นเจา้ของ ในทาํนองเดยีวกนั 
พนกังานเหลา่นี้ไมส่ามารถเหน็ โอกาสทางการขาย X หรอื โอกาสทางการขาย Y เนื่องจากโอกาสทางการขายไมไ่ดอ้ยูใ่นสมดุบนัทกึตะวนัออก 
และบทบาทของตนเองจะป้องกนัไมใ่หเ้หน็โอกาสทางการขายทีต่นเองไมไ่ดเ้ป็นเจา้ของ 

Amanda ไมส่ามารถแกไ้ข โอกาสทางการขาย Y ซึง่เป็นของ David Bloom ทีเ่ป็นเชน่นี้เนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้: 

 Amanda ไมไ่ดเ้ป็นเจา้ของบรษิทั ดงันัน้จงึไมไ่ดใ้ชโ้ปรไฟลก์ารเขา้ใชข้องเจา้ของ 

 บทบาทของ Amanda ไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ใชเ้รคคอรด์โอกาสทางการขายทีต่นเองไมไ่ดเ้ป็นเจา้ของ ดงันัน้จงึไมไ่ดใ้ชโ้ปรไฟล์การเขา้ใชด้ฟีอลต์ 

 โปรไฟลก์ารเขา้ใชโ้ปรไฟลเ์ดยีวทีใ่ชไ้ดใ้นขณะนี้คอืโปรไฟลก์ารเขา้ใชอ้่านอย่างเดยีวซึง่ Amanda มจีากการเป็นสมาชกิสมดุบนัทกึตะวนัตกเฉียงใต ้

ดงันัน้ระดบัการเขา้ใชข้อง Amanda สาํหรบัโอกาสทางการขาย Y คอื อ่านอย่างเดยีว 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
ดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัตวัอย่างเพิม่เตมิ: 

 ตวัอย่างที ่1: การใชร้ะดบัการเขา้ใชม้มุมอง (ในหน้า 331) 

 ตวัอย่างที ่2: การใชร้ะดบัการเขา้ใชค้า่หลกัทีร่บัคา่ (ในหน้า 335) 
 

การจดัการกระบวนการทางธรุกิจ 
คลกิทีห่วัขอ้เพือ่ดูคาํแนะนําทลีะขัน้ตอนเพือ่ดําเนนิการต่อไปนี้: 

 การจดัทาํกระบวนการ (ในหน้า 347) 

 การเพิม่สถานะการเปลีย่นลงในกระบวนการ (ในหน้า 348) 

 การจํากดักระบวนการ (ในหน้า 350) 

 การกาํหนดการตัง้คา่ฟิลด์สาํหรบัสถานะการเปลีย่น (ในหน้า 350) 

 การใชง้านการควบคมุการเขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง (ในหน้า 351) 
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 การจดัทาํกฎเวริก์โฟลว์ (ในหน้า 372) 

 การจํากดักฎเวริก์โฟลวใ์หเ้ป็นชอ่งทางหรอืบทบาททีร่ะบุ (ในหน้า 382) 

 การจดัทาํการดําเนนิการเวริ์กโฟลว์: ระบุสมดุบนัทกึ (ในหน้า 383) 

 การจดัทาํการดําเนนิการเวริ์กโฟลว์: จดัทาํกจิกรรมการใชง้านรว่มกนั (โปรดดูที ่"การจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์: จดัทาํกจิกรรมการใชง้านร่วมกนั" ในหน้า 385) 

 การจดัทาํการดําเนนิการเวริ์กโฟลว์: จดัทาํงาน (โปรดดูที ่"การจดัทาํการดําเนนิการของเวริ์กโฟลว์: จดัทาํงาน" ในหน้า 388) 

 การจดัทาํการดําเนนิการเวริ์กโฟลว์: สง่อเีมล ์(โปรดดูที ่"การจดัทาํการดําเนนิการของเวริ์กโฟลว์: สง่อเีมล"์ ในหน้า 393) 

 การจดัทาํการดําเนนิการเวริ์กโฟลว์: อปัเดตคา่ (ในหน้า 404) 

 การจดัทาํการดําเนนิการเวริ์กโฟลว์: รอ (ในหน้า 406) 

 การเปลีย่นแปลงลาํดบัการดําเนินการของกฎเวริก์โฟลว ์(ในหน้า 409) 

 การเปลีย่นลาํดบัของกฎเวริก์โฟลว์ (ในหน้า 410) 

 การยกเลกิกฎและการดําเนินการเวริก์โฟลว์ (ในหน้า 411) 

 การลบกฎและการดําเนนิการเวริ์กโฟลว์ (ในหน้า 412) 

 การดูอนิสแตนซข์อ้ผดิพลาดในการตรวจสอบขอ้ผดิพลาดเวริก์โฟลว ์(ในหน้า 414) 

 การลบอนิสแตนซข์อ้ผดิพลาดออกจากการตรวจสอบขอ้ผดิพลาดเวริก์โฟลว ์(ในหน้า 415) 

 การดูอนิสแตนซท์ีร่อดําเนนิการในการตรวจสอบการรอเวริ์กโฟลว์ (ในหน้า 419) 

 การลบอนิสแตนซ์ทีร่อดําเนนิการออกจากการตรวจสอบการรอเวริก์โฟลว ์(ในหน้า 421) 

 การตัง้คา่กฎการระบุ (ในหน้า 427) 

 การแมปฟิลด์เพิม่เตมิระหวา่งการแปลงคา่ลดี (ในหน้า 433) 

 การจดัทาํโครงรา่งการแปลงคา่ลดี (ในหน้า 434) 

 การตัง้คา่การกาํหนดการประมาณการ (ในหน้า 437) 

 การอปัเดตการกาํหนดการประมาณการ (ในหน้า 443) 

 การตัง้คา่กระบวนการขาย ชนดิ และการฝึกอบรม (ในหน้า 444) 

 การปรบัแต่งรายการอุตสาหกรรมของบรษิทัของคุณ (ในหน้า 450) 

 การตดิตามการแกไ้ข (ในหน้า 452) 

 การใชง้านคณุสมบตักิารตดิตามการแกไ้ข (ในหน้า 452) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบัสถานะการเปลีย่นและฟิลด์การเปลีย่นในการจดัการกระบวนการ (ในหน้า 343) 

 เกีย่วกบัฟิลด์หลกัในการจดัการกระบวนการ (ในหน้า 343) 

 สถานการณ์สาํหรบัการลอ็คเรคคอรด์กจิกรรม (ในหน้า 343) 

 ตวัอย่างการใชก้ระบวนการเพือ่ลอ็คเรคคอรด์ (ในหน้า 344) 

 ฟงักช์นัการจดัการกระบวนการ (ในหน้า 345) 
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 กระบวนการของการตัง้คา่กระบวนการใน Oracle CRM On Demand (ในหน้า 347) 

 การตัง้คา่เวริ์กโฟลว์ (ในหน้า 353) 

 การตรวจสอบเวริก์โฟลว์ (ในหน้า 414) 

 เกีย่วกบักฎการระบุ (ในหน้า 424) 

 การจดัการการแปลงคา่ลดี (ในหน้า 432) 
 

การจดัการกระบวนการ 
ในสว่นการจดัการกระบวนการของ Oracle CRM On Demand คณุสามารถตัง้ค่ากระบวนการเพือ่ป้องกนัผูใ้ช ้
รวมถงึแอปพลเิคชนัภายนอกไมใ่หด้ําเนินการบางอย่างในประเภทเรคคอรด์ทีร่ะบุเมือ่เรคคอรด์อยู่ในสถานะหนึ่งๆ การป้องกนัผูใ้ชจ้ากการดําเนนิการบางอย่างในลกัษณะนี้จะเรยีกวา่ การลอ็คเรคคอร์ด 

ฟงักช์นัการจดัการกระบวนการไมไ่ดใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ตามคา่ดฟีอลต ์ตอ้งมกีารเปิดใชง้านสาํหรบัแต่ละบรษิทัโดย Oracle CRM On Demand 
Customer Care หากบรษิทัของคณุต้องการใชฟ้งัก์ชนัการจดัการกระบวนการ โปรดตดิต่อ Oracle CRM On Demand Customer Care 
และขอสทิธิก์ารจดัการกระบวนการทีม่อบใหก้บับทบาทผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณ 

เมือ่ Oracle CRM On Demand Customer Care ใหส้ทิธิใ์นการจดัการกระบวนการกบัผูดู้แลระบบของบรษิทั ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถใหส้ทิธิก์บับทบาทอืน่ได ้

หมายเหตุ: การควบคมุทีก่าํหนดเรคคอรด์ทีจ่ะลอ็คเป็นสว่นรกัษาความปลอดภยัสดุทา้ยซึง่ Oracle CRM On Demand จะตรวจสอบเมือ่คาํนวณสทิธิข์องผูใ้ชใ้นการทาํงานกบัเรคคอรด์ 
การอนุญาตทีใ่หโ้ดยสว่นควบคมุการเขา้ใชอ้ืน่ๆ ทัง้หมดจะถูกตรวจสอบกอ่น สว่นควบคมุการเขา้ใช ้เป็นฟงักช์นัใน Oracle CRM On Demand 
ทีส่นบัสนุนการคาํนวณสทิธิข์องผูใ้ชใ้นการเขา้ใชแ้ละทาํงานกบัเรคคอรด์ ตวัอย่างของสว่นควบคุมการเขา้ใช ้ไดแ้ก ่ความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ โปรไฟลก์ารเขา้ใช ้บทบาท ทมี สมดุบนัทกึ 
และลาํดบัชัน้การรายงาน การควบคุมทีล่อ็คเรคคอรด์ไมไ่ดแ้ทนทีข่อ้จํากดัใดๆ ทีก่าํหนดโดยสว่นควบคมุการเขา้ใช ้

หากจําเป็น คณุสามารถอนุญาตใหผู้ใ้ชบ้างรายสามารถแกไ้ขกระบวนการลอ็คเรคคอรด์ทีบ่รษิทัของคณุวางไวไ้ด้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการแกไ้ขกระบวนการลอ็คเรคคอรด์ (ในหน้า 
352) 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบักระบวนการและวธิกีารจดัทํา โปรดดูทีห่วัขอ้ต่อไปนี้: 

 เกีย่วกบัสถานะการเปลีย่นและฟิลด์การเปลีย่นในการจดัการกระบวนการ (ในหน้า 343) 

 เกีย่วกบัฟิลด์หลกัในการจดัการกระบวนการ (ในหน้า 343) 

 สถานการณ์สาํหรบัการลอ็คเรคคอรด์กจิกรรม (ในหน้า 343) 

 ตวัอย่างการใชก้ระบวนการเพือ่ลอ็คเรคคอรด์ (ในหน้า 344) 

 ฟงักช์นัการจดัการกระบวนการ (ในหน้า 345) 

 กระบวนการของการตัง้คา่กระบวนการใน Oracle CRM On Demand (ในหน้า 347) 

 การจดัทาํกระบวนการ (ในหน้า 347) 

 การเพิม่สถานะการเปลีย่นลงในกระบวนการ (ในหน้า 348) 

 การจํากดักระบวนการ (ในหน้า 350) 

 การกาํหนดการตัง้คา่ฟิลด์สาํหรบัสถานะการเปลีย่น (ในหน้า 350) 

 การใชง้านการควบคมุการเขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง (ในหน้า 351) 
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เก่ียวกบัสถานะการเปล่ียนและฟิลดก์ารเปล่ียนในการจดัการกระบวนการ 
ในกระบวนการสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ คณุจะต้องตัง้คา่สถานะการเปลีย่นหลายอย่าง สถานะการเปลีย่น จะแสดงสถานะของเรคคอรด์เมือ่เป็นไปตามเงือ่นไข ฟิลด์การเปลีย่น 
เป็นฟิลด์รายการเลอืกในประเภทเรคคอรด์ทีก่ําหนดการเปลีย่นเรคคอรด์จากสถานะหนึง่เป็นอกีสถานะ ฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกของกระบวนการไดร้ะบุไวใ้นการกาํหนดกระบวนการ 

ในกระบวนการ แต่ละคา่ในฟิลด์การเปลีย่นสามารถเชือ่มโยงกบัสถานะการเปลีย่นหนึง่สถานะ สาํหรบัแต่ละสถานะการเปลีย่น คณุสามารถระบุขอ้มลูต่อไปนี้: 

 เงื่อนไข เงือ่นไขจะกาํหนดวา่เรคคอรด์สามารถยา้ยไปยงัสถานะการเปลีย่นนี้ไดห้รอืไม่ 

 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดจะปรากฏขึน้หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขเมือ่ผูใ้ชพ้ยายามยา้ยเรคคอรด์ไปยงัสถานะการเปลีย่นนี้ 

 การควบคมุการเข้าใช้ การควบคมุการเขา้ใชเ้รคคอรด์จะกาํหนดวา่มกีารดําเนนิการใดบา้งทีห่า้มไมใ่หผู้ใ้ชก้ระทาํกบัเรคคอรด์เมือ่อยู่ในสถานะการเปลีย่น 
คณุสามารถป้องกนัไมใ่หผู้ใ้ชล้บหรอือปัเดตเรคคอรด์ในสถานะการเปลีย่นได ้

 การตัง้ค่าฟิลด ์การตัง้คา่ฟิลด์จะกาํหนดลกัษณะของบางฟิลด์เมือ่เรคคอรด์อยูใ่นสถานะการเปลีย่น 

 การควบคมุการเข้าใช้ท่ีเก่ียวข้อง การควบคุมการเขา้ใชท้ีเ่กีย่วขอ้งจะกาํหนดวา่มกีารดําเนินการใดบา้งทีห่า้มไมใ่หผู้ใ้ชก้ระทาํกบัเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งเมือ่เรคคอรด์หลกัอยู่ในสถานะการเปลีย่น 

ตวัอย่างเชน่ คณุสามารถตัง้คา่กระบวนการสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ การแกป้ญัหา โดยใชฟิ้ลดส์ถานะเป็นฟิลด์การเปลีย่น และเพิม่สถานะการเปลีย่นสามสถานะไปยงักระบวนการได้ 
แต่ละสถานะจะมคี่าดงัต่อไปนี้: รา่ง อนุมตัแิลว้ และเลกิใช ้จากนัน้ คณุสามารถป้องกนัไมใ่หผู้ใ้ชล้บการแกป้ญัหาทีอ่ยู่ในสถานะการเปลีย่นสาํหรบัสถานะอนุมตัแิลว้ 
หรอืป้องกนัผูใ้ชไ้มใ่หอ้ปัเดตการแกป้ญัหาทีอ่ยู่ในสถานะการเปลีย่นสาํหรบัสถานะเลกิใช ้และอืน่ๆ ได ้
 

เก่ียวกบัฟิลดห์ลกัในการจดัการกระบวนการ 
คณุสามารถใชฟิ้ลดร์ายการสาํหรบัเลอืกในประเภทเรคคอรด์เพือ่จํากดักระบวนการใหนํ้าไปใชเ้ฉพาะกบับางเรคคอรด์ของประเภทเรคคอรด์นัน้ ฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกในทีน่ี้หมายถงึ ฟิลด์หลกั 
และกระบวนการจะนํามาใชก้บัเรคคอรด์เฉพาะเมือ่คา่ในฟิลด์หลกัของเรคคอรด์ตรงกบัหนึง่ในคา่ทีคุ่ณระบุสาํหรบักระบวนการเทา่นัน้ ซึง่หมายถงึ คา่หลกั ตวัอย่างเชน่ 
ฟิลดป์ระเภทการตดิต่อสามารถใชเ้ป็นฟิลด์หลกัในประเภทเรคคอรด์กจิกรรม คณุสามารถจํากดักระบวนการสาํหรบัประเภทเรคคอรด์กจิกรรม 
เพือ่ใหนํ้ากระบวนการมาใชก้บับางประเภทของเรคคอรด์การตดิต่อเทา่นัน้ 
 

สถานการณ์สาํหรบัการลอ็คเรคคอรด์กิจกรรม 
หวัขอ้นี้จะแสดงตวัอย่างหนึง่ของวธิกีารทีต่วัแทนขายในบรษิทัเวชภณัฑใ์ชเ้รคคอรด์กจิกรรมการตดิต่อใน Oracle CRM On Demand เพือ่บนัทกึรายละเอยีดการไปพบลกูคา้ 
และวธิกีารลอ็คเรคคอรด์กจิกรรมการตดิต่อในบางจุด บรษิทัของคณุอาจใช ้Oracle CRM On Demand ในลกัษณะทีแ่ตกต่างออกไป ขึน้อยู่กบัรปูแบบธุรกจิของคณุ  

ตวัแทนขายวางแผนไปเยีย่มคลนีคิในทอ้งถิน่เพือ่เพิม่สตอ็กของยาตวัอย่างทีค่ลนีคิ และพดูคยุกบัหวัหน้าคลนีิคเกีย่วกบัผลติภณัฑใ์หมท่ีบ่รษิทัเวชภณัฑก์าํลงัจะเปิดตวั 
ตวัแทนขายวางแผนทีจ่ะใหซ้ดีสีง่เสรมิการขายทีม่ผีลการทดสอบทางคลนีคิและเอกสารขอ้มลูทางเทคนคิแกห่วัหน้าคลนีคิ เมือ่ตวัแทนขายตัง้คา่เรคคอรด์กจิกรรมการตดิต่อใน Oracle CRM On 
Demand เขาตัง้คา่สถานะเรคคอรด์เป็น ยงัไมเ่ริม่ 

เมือ่ตวัแทนขายมาถงึคลนีิค เกดิความลา่ชา้ขณะเจา้หน้าทีค่ลนีิคขอกญุแจตูย้าตวัอย่าง ตวัแทนขายใชเ้วลาในการอปัเดตสถานะของเรคคอรด์ประเภทกจิกรรมการตดิต่อใน Oracle CRM On 
Demand เป็น ระหวา่งดําเนนิการ ตวัแทนขายประสบความสาํเรจ็ในการเพิม่สตอ็กของตูย้าตวัอย่าง ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑใ์หมก่บัหวัหน้าคลนีคิ และใหเ้อกสารขอ้มลูสง่เสรมิการขายกบัพวกเขา 

เมือ่สิน้สดุวนั ตวัแทนขายไซน์อนิใน Oracle CRM On Demand และเริม่อปัเดตเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมในวนันัน้ ตวัแทนขายอปัเดตกจิกรรมการตดิต่อ สาํหรบัการตดิต่อกบัคลนีคิ 
แต่เขาตอ้งการตรวจสอบเรคคอรด์อกีครัง้กอ่นทีจ่ะเปลีย่นสถานะของเรคคอรด์เป็นสถานะขัน้สดุทา้ย คอื สง่แลว้ อย่างไรกต็าม ตวัแทนขายมกีาํหนดการเขา้รว่มการประชมุการขาย 
เขาจงึตัง้คา่สถานะของเรคคอรด์เป็น เสรจ็สมบูรณ์ และไปเขา้รว่มประชุม ในจุดนี้ จะไมส่ามารถลบเรคคอรด์ออกจาก Oracle CRM On Demand ได ้

เมือ่ตวัแทนขายกลบัจากการประชมุ เขาตรวจสอบเรคคอรด์กจิกรรมการตดิต่ออกีครัง้ แลว้ตัง้คา่สถานะของเรคคอรด์เป็น สง่แลว้ ในจุดนี้ เรคคอร์ดกจิกรรมการตดิต่อไมส่ามารถอปัเดต 
ไมส่ามารถลบออกจาก Oracle CRM On Demand และฟิลด์ทัง้หมดในเรคคอรด์จะเป็นแบบอ่านอย่างเดยีว นอกจากนี้ เรคคอรด์อื่นๆ 
ไมส่ามารถเชือ่มโยงกบัเรคคอรด์กจิกรรมการตดิต่อทีส่ง่แลว้ได้ ตวัอย่างของกระบวนการทีส่นบัสนุนสถานการณ์นี้มอียู่ใน ตวัอย่างการใชก้ระบวนการเพือ่ลอ็คเรคคอรด์ (ในหน้า 344) 
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ตวัอยา่งการใช้กระบวนการเพื่อลอ็คเรคคอรด์ 
หวัขอ้นี้แสดงตวัอย่างการจดัทาํกระบวนการเพือ่สนบัสนุนสถานการณ์ทีอ่ธบิายใน สถานการณ์สาํหรบัการลอ็คเรคคอรด์กจิกรรม (ในหน้า 343) คณุอาจใชค้ณุสมบตันิี้ในลกัษณะทีแ่ตกต่างออกไป 
ขึน้อยู่กบัรปูแบบธุรกจิของคณุ 

คณุสามารถจดัทาํกระบวนการทีจ่ํากดัการดําเนินการของผูใ้ชไ้ดด้งันี้: 

 เมือ่สถานะของเรคคอรด์เป็น เสรจ็สมบูรณ์ ผูใ้ชจ้ะไมส่ามารถลบเรคคอรด์ได ้

 เมือ่สถานะของเรคคอรด์เป็น สง่แลว้ จะเกดิลกัษณะดงันี้: 

 ผูใ้ชจ้ะไมส่ามารถอปัเดตหรอืลบเรคคอรด์ หรอืเชือ่มโยงเรคคอรด์อืน่กบัเรคคอรด์กจิกรรมการตดิต่อได ้

 ฟิลด์ทัง้หมดในเรคคอรด์กจิกรรมการตดิต่อจะเป็นแบบอ่านอย่างเดยีว 

 กระบวนการดงักลา่วจะนําไปใชก้บัการตดิต่อของบรษิทัและการตดิต่อของผูต้ดิต่อ แต่ไมร่วมถงึการตดิต่อทัว่ไป 

วิธีการตัง้ค่ากระบวนการเพือ่ลอ็คเรคคอรด์กิจกรรมการติดต่อ 

1 ใน Oracle CRM On Demand ใหจ้ดัทาํกระบวนการดงันี้: 

a ในฟิลด์ชือ่กระบวนการ ใหป้้อนชือ่ของกระบวนการทีไ่ม่ซํ้า 

b ในฟิลด์ชือ่ออบเจกต ์ใหเ้ลอืกกจิกรรม 

เมือ่คณุเลอืกกจิกรรมในฟิลด์ชือ่ออบเจกต ์คา่ในฟิลด์หลกัจะตัง้คา่เป็น ประเภทการตดิต่อ โดยอตัโนมตั ิฟิลด์การเปลีย่นจะตัง้คา่เป็น สถานะ โดยอตัโนมตั ิ
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทํากระบวนการ โปรดดูที ่การจดัทาํกระบวนการ (ในหน้า 347) 

2 เพิม่สถานะการเปลีย่นทีแ่สดงในตารางต่อไปนี้ไปยงักระบวนการทีค่ณุจดัทาํในขัน้ตอนที ่1 ของการดําเนนิการนี้ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเพิม่สถานะการเปลีย่นลงในกระบวนการ โปรดดูที ่การเพิม่สถานะการเปลีย่นลงในกระบวนการ (ในหน้า 348) 

สถานะ ช่องทาํเครื่องหมายเลิกใช้การอปัเดต ช่องทาํเครื่องหมายเลิกใช้การลบ/นําออก 

ยงัไมเ่ริม่ ไมเ่ลอืก ไมเ่ลอืก 

ระหวา่งดําเนินการ ไมเ่ลอืก ไมเ่ลอืก 

เสรจ็สมบูรณ์ ไมเ่ลอืก เลอืก 

ตกลง เลอืก เลอืก 

3 จํากดักระบวนการเพือ่ใหใ้ชก้บัการตดิต่อของบรษิทัหรอืการตดิต่อของผูต้ดิตอ่ แต่ไมร่วมถงึการตดิต่อทัว่ไป โดยการเพิม่การตดิต่อของบรษิทัและการตดิต่อของผูต้ดิต่อเป็นคา่หลกัของกระบวนการ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการจํากดักระบวนการ โปรดดูที ่การจํากดักระบวนการ (ในหน้า 350) 

4 ในสถานะการเปลีย่น สง่แลว้ ใหป้รบัการตัง้คา่ฟิลด์ และเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย อ่านอย่างเดยีว สาํหรบัฟิลด์ทัง้หมด 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการปรบัการตัง้คา่ฟิลด์สาํหรบัสถานะการเปลีย่น โปรดดูที ่การกาํหนดการตัง้คา่ฟิลด์สาํหรบัสถานะการเปลีย่น (ในหน้า 350) 

5 ในสถานะการเปลีย่น เสรจ็สมบูรณ์ และ สง่แลว้ ใหใ้ชง้านการควบคมุการเขา้ใชท้ีเ่หมาะสมสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

การตัง้คา่สาํหรบัชอ่งทาํเครือ่งหมายจะแสดงในตารางต่อไปนี้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชง้านการควบคมุการเขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง โปรดดูที ่
การใชง้านการควบคมุการเขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง (ในหน้า 351) 
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สถานะการเปล่ียน ประเภทเรคคอรด์ท่ีเก่ียวข้อง เลิกใช้การจดัทาํ/เพ่ิม เลิกใช้การอปัเดต เลิกใช้การลบ/นําออก 

เสรจ็สมบูรณ์ 

 

การตอบกลบัขอ้ความ ไมเ่ลอืก ไมเ่ลอืก เลอืก 

ผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลู ไมเ่ลอืก ไมเ่ลอืก เลอืก 

สนิคา้สง่เสรมิการขายทีใ่ห ้ ไมเ่ลอืก ไมเ่ลอืก เลอืก 

ตวัอย่างยาทีใ่ห ้ ไมเ่ลอืก ไมเ่ลอืก เลอืก 

คาํขอตวัอย่าง ไมเ่ลอืก ไมเ่ลอืก เลอืก 

การทาํรายการตวัอย่าง ไมเ่ลอืก ไมเ่ลอืก เลอืก 

ลายเซน็ ไมเ่ลอืก ไมเ่ลอืก เลอืก 

ทางแกป้ญัหา ไมเ่ลอืก ไมเ่ลอืก เลอืก 

สง่แลว้ 

 

เอกสารแนบ เลอืก เลอืก เลอืก 

สมดุบนัทกึ เลอืก เลอืก เลอืก 

ผูต้ดิต่อ (M:M) เลอืก เลอืก เลอืก 

ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01 ถงึ 03 เลอืก เลอืก เลอืก 

การตอบกลบัขอ้ความ เลอืก เลอืก เลอืก 

ผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลู เลอืก เลอืก เลอืก 

ตวัอย่างยาทีใ่ห ้ เลอืก เลอืก เลอืก 

คาํขอตวัอย่าง เลอืก เลอืก เลอืก 

การทาํรายการตวัอย่าง เลอืก เลอืก เลอืก 

ลายเซน็ เลอืก เลอืก เลอืก 

การแกป้ญัหา (M:M) เลอืก เลอืก เลอืก 

หมายเหตุ: เรคคอรด์คาํขอตวัอย่างมเีรคคอรด์รายการคาํขอตวัอย่างทีเ่ชือ่มโยงกนั ซึง่จะถูกลอ็คเชน่กนัเมือ่เรคคอรด์หลกัถูกลอ็คไว ้
ในทาํนองเดยีวกนัเรคคอรด์การทาํรายการตวัอย่างจะมเีรคคอรด์สนิคา้ทีท่ํารายการทีเ่ชือ่มโยงกนั ในการลอ็คเรคคอรด์สนิคา้ทีท่าํรายการ 
คณุตอ้งตัง้คา่กระบวนการแยกจากกนัตามประเภทเรคคอรด์การทาํรายการตวัอย่าง กระบวนการทีค่ณุตัง้ค่าไวส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์จะลอ็คเรคคอรด์หลกัของประเภทเรคคอรด์นัน้และเรคคอรด์ย่อย 
แต่กระบวนการจะไมล่อ็คเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ย่อย 
 

ฟังกช์นัการจดัการกระบวนการ 
ประเภทเรคคอรด์ต่อไปนี้สนบัสนุนการจดัการกระบวนการ: 

 บรษิทั 

 กจิกรรม 

 ทีอ่ยู่ 

 แผนธุรกจิ 
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 รายละเอยีดผลติภณัฑท์ีม่กีารตดิตอ่ 

 กจิกรรม 

 ลดี 

 แผนรบัสง่ขอ้ความ 

 วตัถุประสงค์ 

 โอกาสทางการขาย 

 การจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง 

 คาํขอตวัอย่าง 

 การทาํรายการตวัอย่าง 

 คาํขอบรกิาร 

 ทางแกป้ญัหา 

ข้อจาํกดั 
ใชข้อ้จํากดัตอ่ไปนี้: 

 ตัง้คา่ไดเ้พยีงกระบวนการเดยีวสาํหรบัแต่ละประเภทเรคคอรด์ทีส่นบัสนุนการจดัการกระบวนการ 

 สาํหรบัแต่ละประเภทเรคคอรด์ทีส่นบัสนุน ฟิลด์สถานะในประเภทเรคคอรด์จะถูกนําไปใชเ้ป็นฟิลด์การเปลีย่นสาํหรบักระบวนการ คณุไมส่ามารถเลอืกฟิลด์การเปลีย่นอืน่ได้ 

หมายเหตุ: ผูใ้ชไ้มส่ามารถเปลีย่นสถานะของเรคคอรด์ผลติภณัฑ์ทีใ่หข้อ้มลูของการตดิต่อไดโ้ดยตรง Oracle CRM On Demand 
จะอปัเดตสถานะของเรคคอรด์รายละเอยีดผลติภณัฑท์ีม่กีารตดิต่อเมือ่มกีารอปัเดตสถานะของการตดิต่อทีเ่กีย่วขอ้ง 
เพือ่ใหส้ถานะของเรคคอรด์รายละเอยีดผลติภณัฑ์ทีม่กีารตดิต่อเป็นสถานะเดยีวกบัสถานะของการตดิต่อทีเ่กีย่วขอ้งอยูเ่สมอ 

 เฉพาะประเภทเรคคอรด์กจิกรรมเทา่นัน้ทีส่นบัสนุนการใชฟิ้ลด์หลกัเพือ่จํากดักระบวนการ ฟิลดห์ลกัในประเภทเรคคอรด์กจิกรรมเป็นฟิลด์ประเภทการตดิต่อ คณุไมส่ามารถเลอืกฟิลด์หลกัอืน่ได ้

 ตวัเลอืกในการตัง้คา่ฟิลด์สาํหรบัสถานะการเปลีย่นถูกจํากดัเพือ่ระบุวา่ บางฟิลด์เป็นแบบอ่านอย่างเดยีวเมือ่เรคคอรด์อยู่ในสถานะการเปลีย่น 

 ฟิลด์หมายเลขลาํดบัและชอ่งทาํเครือ่งหมายดฟีอลต์ ซึง่ปรากฏในเรคคอรด์กระบวนการเมือ่คุณบนัทกึกระบวนการ จะไมถู่กใชใ้นรลีสีปจัจุบนัของ Oracle CRM On Demand 

ประเภทเรคคอรด์ท่ีเก่ียวข้อง 
สาํหรบัเรคคอรด์หลกัแต่ละประเภททีส่นบัสนุนการจดัการกระบวนการ คณุสามารถใชง้านการควบคมุการเขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดทีส่นบัสนุนประเภทเรคคอรด์หลกั 
และทีส่ามารถใชก้บับรษิทัของคุณได ้โดยมขีอ้ยกเวน้ตามทีแ่สดงในตารางต่อไปนี้ 

ประเภทเรคคอรด์หลกั ไมส่นับสนุนประเภทเรคคอรด์ท่ีเก่ียวข้อง 

บรษิทั  การประเมนิ 

 บญัชกีารเงนิ: สาขา 

 บญัชกีารเงนิ: สถาบนัทีถ่อืครองภายนอก 

กจิกรรม การประเมนิ  

แผนธุรกจิ การประเมนิ  
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ประเภทเรคคอรด์หลกั ไมส่นับสนุนประเภทเรคคอรด์ท่ีเก่ียวข้อง 

ลดี การประเมนิ  

วตัถุประสงค์ การประเมนิ 

โอกาสทางการขาย การประเมนิ  

คาํขอบรกิาร การประเมนิ  

หมายเหตุ: คณุสามารถอนุญาตใหผู้ใ้ชบ้างรายสามารถแกไ้ขกระบวนการลอ็คเรคคอรด์ทีบ่รษิทัของคณุวางไวไ้ด้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการแกไ้ขกระบวนการลอ็คเรคคอรด์ (ในหน้า 
352) 
 

กระบวนการของการตัง้ค่ากระบวนการใน Oracle CRM On Demand 
การตัง้คา่กระบวนการใน Oracle CRM On Demand ใหด้ําเนนิงานต่อไปนี้: 

1 การจดัทาํกระบวนการ (ในหน้า 347) 

2 การเพิม่สถานะการเปลีย่นลงในกระบวนการ (ในหน้า 348) 

คณุสามารถเลอืกทาํงานต่อไปนี้ไดด้ว้ย: 

 การจํากดักระบวนการ (ในหน้า 350) 

 การกาํหนดการตัง้คา่ฟิลด์สาํหรบัสถานะการเปลีย่น (ในหน้า 350) 

 การใชง้านการควบคมุการเขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง (ในหน้า 351) 
 

การจดัทาํกระบวนการ 
ในการจดัทาํกระบวนการ ใหท้าํตามขัน้ตอนในการดําเนนิการต่อไปนี้ งานนี้เป็นขัน้ตอนหนึง่ใน กระบวนการของการตัง้คา่กระบวนการใน Oracle CRM On Demand (ในหน้า 347) 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิการตามขัน้ตอนนี้ บทบาทของคุณตอ้งมสีทิธิก์ารจดัการกระบวนการ 

วิธีการจดัทาํกระบวนการ 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการจดัการกระบวนการทางธุรกจิ ใหค้ลกิ การจดัการกระบวนการ 

3 ในเพจรายการกระบวนการ คลกิ ใหม ่

4 ในเพจแกไ้ขกระบวนการ ใหป้้อนขอ้มลูกระบวนการ 

5 บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 

หมายเหตุ: ฟิลด์หมายเลขลาํดบัและชอ่งทาํเครือ่งหมายดฟีอลต์ทีป่รากฏบนเพจรายละเอยีดกระบวนการเมือ่คุณบนัทกึกระบวนการ จะไมถู่กใชใ้นรลีสีปจัจุบนัของ Oracle CRM On 
Demand 
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ตารางต่อไปนี้จะอธบิายฟิลด์กระบวนการ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีารใชฟิ้ลด์เหลา่นี้ในรลีสีปจัจบุนัของ Oracle CRM On Demand โปรดดูทีข่อ้จํากดัใน 
ฟงักช์นัการจดัการกระบวนการ (ในหน้า 345) 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ชือ่กระบวนการ ชือ่ทีค่ณุระบุใหก้บักระบวนการ 

ประเภทเรคคอรด์ ประเภทเรคคอรด์ของกระบวนการ 
สาํหรบัรายการประเภทเรคคอรด์ทีค่ณุสามารถจดัทาํกระบวนการ โปรดดูที ่
ฟงักช์นัการจดัการกระบวนการ (ในหน้า 345) 

ฟิลด์หลกั ชือ่ของฟิลด์ในประเภทเรคคอรด์ทีก่าํหนดการเปลีย่นของเรคคอรด์จากสถานะการเปลีย่นห

นึง่ไปเป็นอกีสถานะหนึง่ ฟิลด์นี้เป็นแบบอ่านอย่างเดยีว 
สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีส่นบัสนุนทัง้หมด คา่ดฟีอลต์คอืสถานะ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์การเปลีย่น โปรดดูที ่
เกีย่วกบัฟิลด์หลกัในการจดัการกระบวนการ (ในหน้า 343) 

ฟิลด์การเปลีย่น ชือ่ของฟิลด์ในประเภทเรคคอรด์ทีก่าํหนดการเปลีย่นของเรคคอรด์จาก 
สถานะการเปลีย่นหนึง่ไปเป็นอกีสถานะหนึง่ ฟิลด์นี้เป็นแบบอ่านอย่างเดยีว 
สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีส่นบัสนุนทัง้หมด คา่ดฟีอลต์คอืสถานะ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์การเปลีย่น โปรดดูที ่
เกีย่วกบัสถานะการเปลีย่นและฟิลด์สถานะในการจดัการกระบวนการ (โปรดดูที ่
"เกีย่วกบัสถานะการเปลีย่นและฟิลด์การเปลีย่นในการจดัการกระบวนการ" ในหน้า 
343) 

คาํอธบิาย (ไมจ่ําเป็น) คาํอธบิายของกระบวนการ 

 
 

การเพ่ิมสถานะการเปล่ียนลงในกระบวนการ 
ในกระบวนการ คณุสามารถเชือ่มโยงแต่ละคา่ในฟิลด์การเปลีย่นกบัสถานะการเปลีย่นหนึง่สถานะได ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์การเปลีย่นและสถานะการเปลีย่น โปรดดูที ่
เกีย่วกบัสถานะการเปลีย่นและฟิลด์การเปลีย่นในการจดัการกระบวนการ (ในหน้า 343) 

ในการเพิม่สถานะการเปลีย่นลงในกระบวนการ ใหท้าํตามขัน้ตอนในการดําเนินการต่อไปนี้ งานนี้เป็นขัน้ตอนหนึ่งใน กระบวนการของการตัง้คา่กระบวนการใน Oracle CRM On Demand 
(ในหน้า 347) 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิการตามขัน้ตอนนี้ บทบาทของคุณตอ้งมสีทิธิก์ารจดัการกระบวนการ 

วิธีการเพิม่สถานะการเปลีย่นลงในกระบวนการ 

1 ในเพจรายการกระบวนการ คลกิลงิค์ชือ่กระบวนการสาํหรบักระบวนการทีคุ่ณตอ้งการเพิม่ลงในสถานะการเปลีย่น 

2 ในเพจรายละเอยีดกระบวนการ เลือ่นไปยงัสว่นสถานะการเปลีย่นของเพจ แลว้คลกิ เพิม่ ในแถบชือ่เรือ่งของสว่น 

3 ในเพจแกไ้ขสถานะการเปลีย่น ใหก้รอกขอ้มลูสถานะการเปลีย่น 

4 บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 

5 ทาํซํ้าตามขัน้ตอนที ่2 ถงึขัน้ตอนที ่4 ของกระบวนการนี้สาํหรบัสถานะการเปลีย่นแต่ละรายการทีค่ณุตอ้งการเพิม่ลงในกระบวนการ 
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ตารางต่อไปนี้จะอธบิายฟิลด์สถานะการเปลีย่นบางฟิลด์ สว่นหวัในสว่นขอ้มลูสาํคญัและส่วนการตรวจสอบของเพจใน Oracle CRM On Demand จะแสดงชือ่ของฟิลด์การเปลีย่น 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ข้อมูลสาํคญั 

สถานะ คา่ของฟิลด์การเปลีย่นทีร่ะบุสถานะการเปลีย่นนี้ 
คา่ของฟิลด์การเปลีย่นแต่ละคา่สามารถใชไ้ดก้บัสถานะการเปลีย่นเดยีวในกระบวนการเทา่

นัน้ เมือ่มกีารใชค้า่กบัสถานะการเปลีย่น 
คา่จะถูกนําออกจากรายการสาํหรบัเลอืกของคา่ในฟิลด์สถานะ 

ชนดิ (ไมจ่ําเป็น) ชนดิการขายทีส่ถานะการเปลีย่นเชือ่มโยงอยู ่

คาํอธบิาย (ไมจ่ําเป็น) คาํอธบิายของสถานะการเปลีย่น 

การตรวจสอบ 

เงือ่นไข (ไมจ่ําเป็น) เงือ่นไขทีก่าํหนดวา่สามารถยา้ยเรคคอรด์ไปยงัสถานะการเปลีย่นนี้ไดห้รอืไม่ 

คณุสามารถป้อนนพิจน์ไดโ้ดยตรงในกลอ่งขอ้ความ หรอืคลกิไอคอน fx เพือ่เปิดหน้าต่าง 
Expression Builder ซึง่คุณสามารถกาํหนดนิพจน์ได้ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั Expression Builder โปรดดูที ่
Expression Builder (ในหน้า 716) 

อย่าใชฟิ้ลด์ทีค่าํนวณในนพิจน์ 
ฟิลด์ทีค่าํนวณไมส่นบัสนุนในนพิจน์ในฟิลด์เงือ่นไขของสถานะการเปลีย่น 

หากเงือ่นไขทีค่ณุระบุไมต่รงกนั 
เมือ่ผูใ้ชพ้ยายามยา้ยเรคคอรด์ของประเภทเรคคอรด์ทีร่ะบุในกระบวนการไปยงัสถานะการเ

ปลีย่นนี้ 
ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดจะปรากฏและการเปลีย่นแปลงของผูใ้ชจ้ะไมไ่ดร้บัการบนัทกึ 

ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด (ไมจ่ําเป็น) ขอ้ความของขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดทีป่รากฏ 
หากเงือ่นไขทีก่าํหนดไวส้าํหรบัสถานะการเปลีย่นไมต่รงกนั 
เมือ่ผูใ้ชพ้ยายามยา้ยเรคคอรด์ของประเภทเรคคอรด์ทีร่ะบุในกระบวนการไปยงัสถานะการเ

ปลีย่นนี้ 

การควบคมุการเข้าใช้เรคคอรด์ 

เลกิใชก้ารอปัเดต (ไมจ่ําเป็น) หากมกีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ ผูใ้ชร้วมถงึแอปพลเิคชนัภายนอก 
จะไมส่ามารถอปัเดตเรคคอรด์ของประเภทเรคคอร์ดทีร่ะบุในกระบวนการเมือ่เรคคอรด์อยู่ใ

นสถานะการเปลีย่นนี้ 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

เลกิใชก้ารลบ/นําออก (ไมจ่ําเป็น) หากเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ 
ผูใ้ชร้วมถงึแอปพลเิคชนัภายนอกจะไมส่ามารถลบเรคคอรด์ของประเภทเรคคอรด์ทีร่ะบุในก

ระบวนการ ขณะทีเ่รคคอรด์อยู่ในสถานะการเปลีย่นนี้ 

และหากเรคคอรด์ในสถานะการเปลีย่นนี้เป็นเรคคอรด์ยอ่ยของเรคคอรด์หลกั 
ผูใ้ชไ้มส่ามารถนําเรคคอรด์ออกจากความสมัพนัธ์ไดห้ากการดําเนนิการนัน้สง่ผลใหม้กีารล

บเรคคอรด์ย่อยออกจาก Oracle CRM On Demand 

อย่างไรกต็าม 
หากการนําเรคคอรด์ย่อยออกจากความสมัพนัธ์กบัเรคคอรด์หลกัไมท่าํใหเ้รคคอรด์ย่อยถูกล

บออกจาก Oracle CRM On Demand 
ผูใ้ชส้ามารถนําเรคคอรด์ออกจากความสมัพนัธ์ขณะทีเ่รคคอรด์อยู่ในสถานะการเปลีย่นนี้ 
แต่ไมส่ามารถลบออกได้ 

 
 

การจาํกดักระบวนการ 
ในการจํากดักระบวนการเพือ่นํามาใชก้บับางเรคคอรด์ของประเภทเรคคอรด์นัน้ ใหค้ณุระบุคา่ในฟิลด์หลกัของประเภทเรคคอรด์ใหถู้กตอ้งสาํหรบักระบวนการ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์หลกั 
โปรดดูที ่เกีย่วกบัฟิลด์หลกัในการจดัการกระบวนการ (ในหน้า 343) 

ในการจํากดักระบวนการ ใหท้าํตามขัน้ตอนต่างๆ ในการดําเนินการนี้ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิการตามขัน้ตอนนี้ บทบาทของคุณตอ้งมสีทิธิก์ารจดัการกระบวนการ 

วิธีการจาํกดักระบวนการ 

1 ในเพจรายการกระบวนการ คลกิลงิค์ชือ่กระบวนการของกระบวนการทีคุ่ณตอ้งการจํากดั 

2 ในเพจรายละเอยีดกระบวนการ เลือ่นไปยงัสว่นค่าหลกัของเพจ แลว้คลกิ เพิม่ ในแถบชือ่เรือ่งของสว่น 

3 ในเพจแกไ้ขคา่หลกั ในฟิลด์คา่ ใหเ้ลอืกคา่ทีจ่ะใชจ้ํากดักระบวนการ 

คณุสามารถเลอืกไดส้งูสดุหา้คา่ในเพจแกไ้ขคา่หลกั หากคุณตอ้งการเลอืกคา่เพิม่เตมิ คณุสามารถทาํซํ้าตามขัน้ตอนนี้ได้ 

4 บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 

5 ทาํซํ้าตามขัน้ตอนที ่2 ถงึขัน้ตอนที ่4 ไดม้ากเทา่ทีจ่ําเป็นในการเพิม่คา่หลกัอืน่ๆ 
 

การกาํหนดการตัง้ค่าฟิลดส์าํหรบัสถานะการเปล่ียน 
คณุสามารถระบุวธิกีารทาํงานของฟิลด์บางฟิลด์ เมือ่เรคคอรด์อยู่ในสถานะการเปลีย่นโดยการปรบัการตัง้คา่ฟิลด์สาํหรบัสถานะการเปลีย่น 

ในการปรบัการตัง้คา่ฟิลด์สาํหรบัสถานะการเปลีย่น ใหท้าํตามขัน้ตอนต่างๆ ในการดําเนนิการนี้ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิการตามขัน้ตอนนี้ บทบาทของคุณตอ้งมสีทิธิก์ารจดัการกระบวนการ 
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วิธีการปรบัการตัง้ค่าฟิลดส์าํหรบัสถานะการเปลีย่น 

1 ในเพจรายละเอยีดกระบวนการ คลกิลงิคใ์นฟิลด์ สถานะ สาํหรบัสถานะการเปลีย่นทีคุ่ณตอ้งการปรบัการตัง้คา่ฟิลด์ 

2 ในเพจรายละเอยีดสถานะการเปลีย่น เลือ่นไปยงัสว่นการตัง้คา่ฟิลด์ของเพจ แลว้คลกิ เพิม่ ในแถบชือ่เรือ่งของสว่น 

3 ในเพจแกไ้ขการตัง้คา่ฟิลด์ ระบุลกัษณะของฟิลด์เมือ่เรคคอรด์ของประเภทเรคคอรด์ทีร่ะบุในกระบวนการอยู่ในสถานะการเปลีย่น ดงันี้: 

a เลอืกฟิลด์ในรายการฟิลด์ 

b เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายสาํหรบัลกัษณะทีค่ณุตอ้งการตัง้คา่สาํหรบัฟิลด์ 

หมายเหตุ: สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัขอ้จํากดัทีนํ่ามาใชก้บัการกาํหนดการตัง้คา่ฟิลด์สาํหรบัสถานะการเปลีย่น โปรดดูที ่ฟงักช์นัการจดัการกระบวนการ (ในหน้า 345) 

ข้อควรระวงั: หากคุณตอ้งการตัง้คา่ฟิลด์ชอ่งทาํเครือ่งหมายเป็นแบบอ่านอย่างเดยีว ฟิลด์ตอ้งแสดงอยู่แลว้บนโครงรา่งเพจทีจ่ะมกีารใช ้ไมเ่ชน่นัน้ เมือ่เพิม่ฟิลด์ลงในโครงรา่งเพจ 
ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดจะปรากฏขึน้เมือ่ผูใ้ชพ้ยายามบนัทกึเรคคอรด์ประเภทนี้ 

คณุสามารถระบุการตัง้คา่ไดส้งูสดุหา้ฟิลดใ์นเพจแกไ้ขการตัง้คา่ฟิลด์ หากคุณตอ้งการระบุการตัง้คา่สาํหรบัฟิลด์เพิม่เตมิ คณุสามารถดําเนนิการนี้ซํ้าได ้

4 บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 

5 ทาํซํ้าตามขัน้ตอนที ่2 ถงึขัน้ตอนที ่4 ของกระบวนการนี้ไดม้ากเทา่ทีจ่ําเป็น เพือ่ตัง้คา่ฟิลด์ทัง้หมดทีค่ณุตอ้งการตัง้คา่สาํหรบัสถานะการเปลีย่น 
 

การใช้งานการควบคมุการเข้าใช้สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
คณุสามารถจํากดัการดําเนนิการทีผู่ใ้ชส้ามารถทาํกบัเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง เมือ่เรคคอรด์หลกัอยู่ในสถานะการเปลีย่น โดยการใชง้านการควบคมุการเขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

หมายเหตุ: เรคคอรด์บางประเภทไมม่ปีระเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

การใชง้านการควบคมุการเขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง ใหท้าํตามขัน้ตอนต่างๆ ในการดําเนนิการต่อไปนี้ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิการตามขัน้ตอนนี้ บทบาทของคุณตอ้งมสีทิธิก์ารจดัการกระบวนการ 

วิธีการใช้งานการควบคุมการเข้าใช้สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วข้อง 

1 ในเพจรายละเอยีดกระบวนการ คลกิลงิคใ์นฟิลด์ สถานะ สาํหรบัสถานะการเปลีย่นทีคุ่ณตอ้งการใชง้านการควบคมุการเขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอร์ดทีเ่กีย่วขอ้ง 

2 ในเพจรายละเอยีดสถานะการเปลีย่น เลือ่นไปยงัสว่นการควบคมุการเขา้ใชง้านทีเ่กีย่วขอ้งของเพจ แลว้คลกิ เพิม่ ในแถบชือ่เรือ่งของสว่น 

3 ในเพจแกไ้ขการควบคุมการเขา้ใชง้าน สาํหรบัแต่ละประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายสาํหรบัการควบคุมการเขา้ใชง้านทีค่ณุตอ้งการใชง้าน 

คณุสามารถใชง้านการควบคมุการเขา้ใชไ้ดส้งูสดุหา้ประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง ในเพจแกไ้ขการควบคุมการเขา้ใชท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
หากคุณตอ้งการใชง้านการควบคุมการเขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งเพิม่เตมิ คณุสามารถดําเนนิการตามขัน้ตอนนี้ซํ้าได ้

หมายเหตุ: ในเพจแกไ้ขการควบคุมการเขา้ใชท้ีเ่กีย่วขอ้ง ชอ่งทาํเครือ่งหมายสาํหรบัการควบคมุการเขา้ใชม้เีครือ่งหมายกาํกบัวา่จําเป็น ซึง่กค็อืเครือ่งหมายดอกจนัปรากฏอยู่ขา้งๆ 
ชือ่ของชอ่งทาํเครือ่งหมายแต่ละชอ่ง ชอ่งทาํเครือ่งหมายมเีครือ่งหมายกาํกบัว่าจําเป็น เนือ่งจากฟิลด์ชอ่งทาํเครือ่งหมายเหลา่นี้มคีา่อยู่ในฐานขอ้มลูเสมอ คา่เป็น จรงิ 
หมายถงึมกีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย หรอื เทจ็ หมายถงึไม่มกีารเลอืกชอ่งทําเครือ่งหมาย หากคุณเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ฐานขอ้มลูจะบนัทกึเป็นคา่จรงิ 
หากคุณไมไ่ดเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ฐานขอ้มลูจะบนัทกึเป็นคา่เทจ็ 

4 บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 

5 ทาํซํ้าตามขัน้ตอนที ่2 ถงึขัน้ตอนที ่4 ของกระบวนการนี้ไดม้ากเทา่ทีจ่ําเป็น เพือ่ใชง้านการควบคมุการเขา้ใชป้ระเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งสาํหรบัสถานะการเปลีย่น 
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ตารางต่อไปนี้อธบิายถงึการควบคุมการเขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง ประเภทเรคคอร์ดทีเ่กีย่วขอ้งบางสว่นไมส่ามารถใชไ้ด ้สาํหรบัรายการของประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่มส่ามารถใชไ้ด ้
โปรดดูที ่ฟงักช์นัการจดัการกระบวนการ (ในหน้า 345) 

หมายเหตุ: ผูใ้ชส้ามารถเป็นแอปพลเิคชนัภายนอกและผูใ้ช ้Oracle CRM On Demand ได ้

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

เลกิใชก้ารจดัทาํ/เพิม่ หากเลอืกชอ่งทําเครือ่งหมายนี้ ผูใ้ชจ้ะไมส่ามารถจดัทาํเรคคอรด์ใหมข่องประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งนี้จากเรคคอรด์หลกั 
หรอืเพิม่เรคคอรด์ทีม่อียู่ของประเภทเรคคอรด์นี้ไปยงัเรคคอรด์หลกัขณะทีเ่รคคอรด์หลกัอยู่ในสถานะการเปลีย่นนี้ 

เลกิใชก้ารอปัเดต ลกัษณะของชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ จะขึน้อยู่กบัความสมัพนัธ์ระหวา่งประเภทเรคคอรด์หลกักบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ดงันี้: 

 หากประเภทเรคคอรด์หลกัมคีวามสมัพนัธ์แบบหนึ่งคา่ต่อหลายคา่กบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง 
และหากมกีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ ผูใ้ชจ้ะไมส่ามารถอปัเดตเรคคอรด์ของประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งนี้ 
ซึง่เป็นเรคคอรด์ย่อยของเรคคอรด์หลกั ขณะทีเ่รคคอรด์หลกัอยู่ในสถานะการเปลีย่นนี้ 

ไมส่ามารถอปัเดตเรคคอรด์ย่อยจากทกุตําแหน่งใน Oracle CRM On Demand 
ขณะทีเ่รคคอรด์หลกัอยู่ในสถานะการเปลีย่นนี้ ตวัอย่างเชน่ 
หากมเีรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งของประเภทเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 05 บนเรคคอรด์หลกั 
เรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 05 
เหลา่นัน้จะไมส่ามารถอปัเดตขณะทีเ่รคคอรด์หลกัอยู่ในสถานะการเปลีย่นนี้ได ้
แมว้า่เรคคอรด์จะสามารถเขา้ถงึไดจ้ากโฮมเพจออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 05 

 สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งทีม่คีวามสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่กบัประเภทเรคคอรด์หลกั 
ชอ่งทาํเครือ่งหมาย เลกิใชก้ารอปัเดต ไมส่ามารถใชไ้ด ้ซึง่หมายถงึ 
ระบบไมส่ามารถใชป้้องกนัผูใ้ชจ้ากการอปัเดตเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง ขณะทีเ่รคคอรด์หลกัอยู่ในสถานะการเปลีย่นนี้ 

เลกิใชก้ารลบ/นําออก ลกัษณะของชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ จะขึน้อยู่กบัความสมัพนัธ์ระหวา่งประเภทเรคคอรด์หลกักบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ดงันี้: 

 หากประเภทเรคคอรด์หลกัมคีวามสมัพนัธ์แบบหนึ่งคา่ต่อหลายคา่กบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง 
และหากมกีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ ผูใ้ชจ้ะไมส่ามารถลบเรคคอรด์ของประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งนี้ 
ซึง่เป็นเรคคอรด์ย่อยของเรคคอรด์หลกั ขณะทีเ่รคคอรด์หลกัอยู่ในสถานะการเปลีย่นนี้ 

ไมส่ามารถลบเรคคอรด์ย่อยออกจากทกุตําแหน่งใน Oracle CRM On Demand 
ขณะทีเ่รคคอรด์หลกัอยู่ในสถานะการเปลีย่นนี้ 

 หากเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งมคีวามสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่กบัประเภทเรคคอรด์หลกั 
และหากมกีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ 
ผูใ้ชจ้ะไมส่ามารถนําเรคคอรด์ย่อยของประเภทเรคคอรด์นี้ออกจากความสมัพนัธ์กบัเรคคอรด์หลกั 
ขณะทีเ่รคคอรด์หลกัอยู่ในสถานะการเปลีย่นนี้ อยา่งไรกต็าม ผูใ้ชส้ามารถลบเรคคอรด์ย่อยออกจากตําแหน่งอืน่ๆ ใน 
Oracle CRM On Demand เชน่ จากรายการทีเ่ขา้ใชไ้ดจ้ากโฮมเพจประเภทเรคคอรด์ 

 
 

เก่ียวกบัการแก้ไขกระบวนการลอ็คเรคคอรด์ 
ผูใ้ชบ้างราย เชน่ ผูดู้แลระบบ หรอืผูจ้ดัการ อาจจาํเป็นตอ้งทาํงานกบัเรคคอรด์ทีถู่กลอ็คโดยไมถู่กจํากดัดว้ยกระบวนการลอ็คเรคคอรด์ 
คณุสามารถอนุญาตใหผู้ใ้ชแ้กไ้ขกระบวนการลอ็คเรคคอรด์ไดโ้ดยการเปิดใชง้านสทิธิแ์กไ้ขการจดัการกระบวนการใหก้บับทบาทของผูใ้ชน้ัน้  

สทิธิแ์กไ้ขการจดัการกระบวนการจะลบเฉพาะขอ้จํากดัทีถู่กวางไวโ้ดยกระบวนการลอ็คเรคคอรด์เท่านัน้ ในการทาํงานกบัเรคคอรด์ทีถู่กลอ็ค 
ผูใ้ชจ้ะตอ้งมสีทิธิม์องเหน็เรคคอรด์และมรีะดบัและสทิธิก์ารเขา้ใชท้ีเ่หมาะสม สทิธิแ์กไ้ขการจดัการกระบวนการจะอนุญาตใหผู้ใ้ชแ้กไ้ขกระบวนการลอ็คเรคคอรด์ไดส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์ทัง้หมด 
คณุไมส่ามารถระบุวา่ผูใ้ชจ้ะไดร้บัอนุญาตใหแ้กไ้ขกระบวนการลอ็คเรคคอรด์เพยีงบางเรคคอรด์หรอืบางประเภทของเรคคอรด์ได ้
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หมายเหตุ: สทิธิแ์กไ้ขการจดัการกระบวนการไม่สามารถใชไ้ดต้ามคา่ดฟีอลต์ หากคณุตอ้งการใชง้านสทิธิด์งักลา่วสาํหรบับรษิทัของคุณ ใหต้ดิตอ่ Oracle CRM On Demand 
Customer Care 
 

การตัง้ค่าเวิรก์โฟลว ์
ในการตัง้คา่กฎเวริก์โฟลวเ์พือ่ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของธุรกจิบรษิทัของคุณ ดําเนนิการต่อไปนี้: 

1 ทาํงานกบัผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทัง้หมดเพือ่วางแผนกระบวนการธุรกจิ 

2 จดัทาํกฎเวริก์โฟลวท์ัง้หมด และการดําเนนิการเวริก์โฟลว์ทีเ่กีย่วขอ้งทีค่ณุตอ้งตัง้ค่า สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัองคป์ระกอบของกฎเวริก์โฟลว์ โปรดดูที ่เกีย่วกบักฎเวริก์โฟลว์ (ในหน้า 
354)  

3 ไซน์อนิเขา้สู ่Oracle CRM On Demand ในฐานะผูดู้แลระบบของบรษิทั และจดัทาํกฎเวริ์กโฟลว์ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัทาํกฎเวริ์กโฟลว์ (ในหน้า 372) และ 
การจดัทาํกจิกรรมตามกาํหนดการ (ในหน้า 377) 

4 ภายในกฎเวริก์โฟลวแ์ละกจิกรรมตามกาํหนดการใหม ่ใหก้าํหนดการดําเนนิการเวริก์โฟลวท์ีจ่ําเป็นทัง้หมด สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการจดัทาํการดําเนินการเวริ์กโฟลวป์ระเภทต่างๆ 
ใหดู้หวัขอ้ต่อไปนี้: 

 เกีย่วกบัการดําเนนิการของเวริ์กโฟลว ์(ในหน้า 363) 

 การจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์: ระบุสมุดบนัทกึ (โปรดดูที ่"การจดัทาํการดําเนินการเวริก์โฟลว์: ระบุสมดุบนัทกึ" ในหน้า 383) 

 การจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลว:์ จดัทาํกจิกรรมการใชง้านรว่มกนั (ในหน้า 385) 

 การจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์: จดัทาํงาน (ในหน้า 388) 

 การจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์: สง่อเีมล ์(ในหน้า 393) 

 การจดัทาํการดําเนนิการเวริ์กโฟลว์: อปัเดตคา่ (ในหน้า 404) 

 การจดัทาํการดําเนนิการเวริ์กโฟลว์: รอ (ในหน้า 406) 

 การยกเลกิกฎและการดําเนินการของเวริก์โฟลว์ (โปรดดูที ่"การยกเลกิกฎและการดําเนินการเวริ์กโฟลว์" ในหน้า 411) 

 การลบกฎและการดําเนนิการของเวริ์กโฟลว์ (โปรดดูที ่"การลบกฎและการดําเนนิการเวริก์โฟลว์" ในหน้า 412) 
 

เก่ียวกบัการตัง้ค่าฟังกช์นัของกฎเวิรก์โฟลว ์
หากคุณเป็นลูกคา้ใหม่ จะมกีารใชฟ้งักช์นัของกฎเวริก์โฟลวโ์ดยอตัโนมตั ิอย่างไรกต็าม หากคุณเป็นลกูคา้เดมิ Oracle CRM On Demand Customer Care 
และผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุจะตอ้งตัง้คา่ฟงักช์นัของกฎเวริ์กโฟลวส์าํหรบั Oracle CRM On Demand ดงันี้: 

 การตัง้ค่า Oracle CRM On Demand Customer Care เมือ่ Oracle CRM On Demand Customer Care 
ตัง้คา่ฟงัก์ชนัของกฎเวริ์กโฟลว ์ลงิคก์ารตัง้คา่เวริ์กโฟลวจ์ะปรากฏในส่วนการจดัการกระบวนการทางธุรกจิของโฮมเพจการจดัการ พรอ้มกนันัน้ 
บทบาทผูใ้ชท้ีเ่ป็นผูดู้แลระบบจะไดร้บัสทิธิจ์ดัการกฎขอ้มลู - จดัการกฎเวริก์โฟลว์ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบับทบาทผูใ้ช ้โปรดดูที ่การเพิม่บทบาท (ในหน้า 258) 

หมายเหตุ: ในการสรา้งกฎเวริ์กโฟลวส์าํหรบัประเภทเรคคอรด์ผูใ้ช ้คณุจะตอ้งมสีทิธิ ์จดัการกฎขอ้มลู - จดัการกฎเวริ์กโฟลวส์าํหรบัผูใ้ช ้ในบทบาทผูใ้ชข้องคณุ 
ผูดู้แลระบบสามารถใชส้ทิธิน์ี้สาํหรบับทบาทผูดู้แลระบบและสาํหรบับทบาทอืน่ๆ ไดห้ากจําเป็น 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัขอ้ควรพจิารณาเมือ่จดัทาํกฎเวริก์โฟลวส์าํหรบัประเภทเรคคอรด์ผูใ้ช ้โปรดดูที ่ขอ้ควรพจิารณาเมือ่จดัทาํกฎเวริก์โฟลว์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ผูใ้ช ้(ในหน้า 
371) 

 ตวัเลือกใช้งานเวิรก์โฟลว ์กฎเวริก์โฟลวไ์มส่ามารถรนัไดจ้นกวา่ผูดู้แลระบบบรษิทัจะเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ใชง้านเวริก์โฟลว์ ในเพจโปรไฟลบ์รษิทั 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้คา่โปรไฟลบ์รษิทัของคณุ โปรดดูที ่การตัง้คา่โปรไฟลบ์รษิทัของคณุและคา่ดฟีอลต์รว่ม (ในหน้า 18) 
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 กิจกรรมการใช้ร่วมกนั  กจิกรรมการใชร้ว่มกนั คอืกลไกสาํหรบัทรกิเกอรก์ระบวนการภายนอกโดยอา้งองิจากการเปลีย่นแปลงกบัเรคคอรด์ใน Oracle CRM On Demand ไดแ้ก ่
การดําเนนิการจดัทาํ อปัเดต ลบ เชือ่มโยง ยกเลกิการเชือ่มโยง เรยีกคนื และรวม คณุสามารถระบุฟิลด์ในเรคคอรด์ทีค่ณุตอ้งการตดิตามได ้
หากบรษิทัของคุณตอ้งการใชก้ฎเวริก์โฟลวเ์พือ่จดัทาํกจิกรรมการใชร้ว่มกนั ใหต้ดิตอ่ Oracle CRM On Demand Customer Care 
เพือ่ขอรบัการสนบัสนุนสาํหรบัการจดัการกจิกรรมการใชร้่วมกนัและเพือ่ระบุขนาดโดยรวมของควิกจิกรรมการใชร้ว่มกนัทีค่ณุตอ้งการ เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงคา่ในฟิลด์ทีต่ดิตาม 
การเปลีย่นแปลงจะถูกบนัทกึในกจิกรรมการใชร้่วมกนั คณุยงัสามารถระบุควิกจิกรรมการใชร้่วมกนัทีต่อ้งการเพิม่กจิกรรมการใชร้ว่มกนัไดด้ว้ย 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัการกจิกรรมการใชร้่วมกนั โปรดดูที ่เกีย่วกบักจิกรรมการใชร้่วมกนั (ในหน้า 677) 

 สมุดบนัทึก หากบรษิทัของคณุตอ้งการใชก้ฎเวริ์กโฟลวเ์พือ่อปัเดตการเชือ่มโยงระหวา่งเรคคอรด์กบัสมดุบนัทกึ โปรดตดิต่อ Oracle CRM On Demand Customer 
Care เพือ่ขอรบัการสนบัสนุนสาํหรบัการจดัการสมดุบนัทกึ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัการสมดุบนัทกึ โปรดดูที ่การจดัการสมดุบนัทกึ (ในหน้า 281) 

 

เก่ียวกบักฎเวิรก์โฟลว ์
กฎเวริก์โฟลว์ คอืคาํสัง่เพือ่ให ้Oracle CRM On Demand ดําเนนิการโดยอตัโนมตัอิย่างน้อยหนึง่รายการในแต่ละครัง้เมือ่กจิกรรมทีร่ะบุเกดิขึน้ 

ทริกเกอรกิ์จกรรมและการดาํเนินการในกฎเวิรก์โฟลว ์
กฎเวริก์โฟลวจ์ะถูกประเมนิเมือ่เกดิกจิกรรมทีร่ะบุในกฎ (กจิกรรมทรกิเกอร์) หากตรงตามเงือ่นไขในกฎ (หรอืหากไมม่เีงือ่นไขในกฎ) การดําเนินการทีร่ะบุในกฎจะถูกประมวลผล ตวัอย่างเชน่ 
คณุสามารถจดัทาํกฎเวริ์กโฟลวเ์พือ่ระบุวา่เมือ่จดัทาํโอกาสทางการขาย (กจิกรรมทรกิเกอรข์องกฎเวริก์โฟลว์) จะมอีเีมลส์ง่ไปยงัผูจ้ดัการของเจา้ของโอกาสทางการขาย 
(การดําเนนิการของกฎเวริก์โฟลว์) คณุยงัสามารถระบุใหอ้เีมลถ์ูกสง่ไปกต็่อเมือ่รายไดข้องโอกาสทางการขายเกนิจํานวนทีร่ะบุ (เงือ่นไขของกฎเวริก์โฟลว)์ 
และคุณสามารถระบุขอ้ความของอเีมลไ์ดอ้กีดว้ย 

คณุยงัสามารถตัง้คา่กฎเวริก์โฟลวเ์พือ่ใหม้กีารดําเนนิการเมือ่ครบตามระยะเวลาทีร่ะบ ุหรอืเมือ่ถงึวนัทีแ่ละเวลาทีร่ะบุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการดาํเนนิการของเวริ์กโฟลวต์ามเวลา โปรดดูที ่
เกีย่วกบักฎเวริก์โฟลวต์ามเวลา (ในหน้า 365) และ เกีย่วกบักจิกรรมตามกาํหนดการ (ในหน้า 375) 

กฎเวริก์โฟลวจ์ะทรกิเกอรโ์ดยคา่ใดคา่หนึง่ต่อไปนี้: 

 เรคคอรด์จะถูกสรา้ง อปัเดต เรยีกคนื รวม หรอืลบ 

หมายเหตุ: การอปัเดตเรคคอรด์ดว้ยการดําเนนิการของเวริ์กโฟลวจ์ะไมท่รกิเกอรล์าํดบักฎเวริ์กโฟลวใ์หม ่ตวัอย่างเชน่ 
หากการดําเนนิการอปัเดตคา่ในกฎเวริก์โฟลวส์าํหรบัประเภทเรคคอรด์บรษิทัไดอ้ปัเดตฟิลด์ในเรคคอรด์บรษิทั การเปลีย่นแปลงเรคคอรด์นี้จะไมท่รกิเกอรก์ฎเวริ์กโฟลวใ์ดๆ 
สาํหรบัประเภทเรคคอรด์บรษิทั แมแ้ต่ในกรณทีีก่ฎบางสว่นเหลา่นัน้มกีจิกรรมทรกิเกอรเ์ป็น กอ่นบนัทกึเรคคอรด์ทีแ่กไ้ข หรอื เมือ่บนัทกึเรคคอรด์ทีแ่กไ้ข กต็าม หากคุณตอ้งการให ้
Oracle CRM On Demand ดําเนนิการใดๆ เพิม่เตมิอนัเป็นผลสบืเนื่องจากการเปลีย่นแปลงเรคคอรด์ 
การดําเนนิการเหลา่นัน้ตอ้งไดร้บัการตัง้คา่ในกฎเวริก์โฟลวเ์ดยีวกนักบัการดําเนนิการทีอ่ปัเดตเรคคอรด์ 

 เชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์อืน่ หรอืยกเลกิการเชือ่มโยงจากเรคคอรด์อืน่ 

ทรกิเกอรก์ฎเวริก์โฟลวก์ารเชือ่มโยงและการยกเลกิการเชือ่มโยงจะไดร้บัการสนบัสนุนสาํหรบัการเชือ่มโยงระหวา่งบางประเภทเรคคอรด์เทา่นัน้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่
เกีย่วกบักจิกรรมทรกิเกอรก์ารเชือ่มโยงและการยกเลกิการเชือ่มโยง (ในหน้า 359) 

 ครบกาํหนดวนัทีแ่ละเวลาทีร่ะบุแลว้ 

หมายเหตุ: กฎเวริก์โฟลวส์นบัสนุนการลบตามลําดบัชัน้และการลบในระดบัลกึ ตวัอย่างเชน่ เมือ่มกีารลบบรษิทั ทีอ่ยู่ทีเ่กีย่วขอ้งทีเ่ป็นทีอ่ยู่ทีไ่มใ่ชร้ว่มกนัจะถูกลบดว้ย 
การลบทีอ่ยู่จะเป็นการทรกิเกอร์กฎเวริ์กโฟลวส์าํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีอ่ยู่ทีม่กีจิกรรมทรกิเกอร์ กอ่นลบเรคคอรด์ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการลบตามลาํดบัชัน้และการลบในระดบัลกึ โปรดดูที ่
เกีย่วกบัการลบและการเรยีกคนืเรคคอรด์เดมิ 

กจิกรรมทรกิเกอรส์าํหรบักฎเวริ์กโฟลว์มหีลายประเภท แต่กฎเวริ์กโฟลว์แต่ละกฎจะมกีจิกรรมทรกิเกอรเ์พยีงกจิกรรมเดยีวเทา่นัน้ คณุสามารถระบุให ้Oracle CRM On Demand 
ดําเนนิการตัง้แต่หนึง่รายการขึน้ไปโดยอตัโนมตัเิมือ่ตรงตามเงือ่นไขของกฎเวริก์โฟลวไ์ด้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบักจิกรรมทรกิเกอร์ทีคุ่ณเลอืกใหก้บักฎ 

กจิกรรมทรกิเกอรส์าํหรบัแต่ละกฎจะถูกแสดงในเพจรายการกฎเวริก์โฟลวแ์ละในเพจรายละเอยีดกฎเวริก์โฟลว์ กฎสามารถเป็นประเภทใดประเภทหนึง่ดงัต่อไปนี้ 
ขึน้อยู่กบัประเภทของกจิกรรมทรกิเกอรท์ีเ่ลอืกสาํหรบักฎเวริก์โฟลว์: 

 กฎเวิรก์โฟลวก่์อนกิจกรรม การดําเนนิการของเวริก์โฟลวเ์กดิขึน้กอ่นทีก่จิกรรมทีท่รกิเกอร์กฎจะเสรจ็สมบูรณ์ 

 กฎเวิรก์โฟลวห์ลงักิจกรรม การดําเนนิการของเวริก์โฟลวไ์ดเ้กดิขึน้หลงัจากทีก่จิกรรมทีท่รกิเกอร์กฎเวริก์โฟลวไ์ดถู้กดําเนนิการเสรจ็สมบูรณ์แลว้ 
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 กิจกรรมตามกาํหนดเวลา ประเภทกจิกรรมตามกาํหนดเวลาคอืประเภทย่อยของประเภทกฎหลงักจิกรรม 

กจิกรรมตามกาํหนดการเป็นกฎเวริก์โฟลวท์ีไ่มท่รกิเกอรโ์ดยการดําเนนิการของผูใ้ช ้แต่กจิกรรมตามกาํหนดการจะไดร้บัการดําเนนิการโดยอตัโนมตัเิมือ่ถงึวนัทีแ่ละเวลาทีร่ะบุ 
คณุสามารถตัง้คา่กจิกรรมตามกาํหนดการใหด้ําเนินการหลายครัง้ ตามชว่งเวลาทีค่ณุระบุบนกจิกรรมตามกาํหนดการ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบักจิกรรมตามกาํหนดเวลา โปรดดูที ่เกีย่วกบักจิกรรมตามกําหนดเวลา (โปรดดูที ่"เกีย่วกบักจิกรรมตามกาํหนดการ" ในหน้า 375) และ 
การจดัทาํกจิกรรมตามกาํหนดเวลา (โปรดดูที ่"การจดัทาํกจิกรรมตามกาํหนดการ" ในหน้า 377) 

กฎเวริก์โฟลวไ์ดร้บัการตัง้คา่สาํหรบัเรคคอรด์โดยรวม ไมใ่ชส่าํหรบัฟิลด์แต่ละฟิลด์ กจิกรรมตามกาํหนดเวลาไดร้บัการตัง้คา่สาํหรบัรายการเรคคอรด์ 

หมายเหตุ: หลงัจากจดัทาํกฎ คณุไมส่ามารถเปลีย่นแปลงประเภทเรคคอรด์หรอืกจิกรรมทรกิเกอร์ในกฎได ้อย่างไรกต็าม ถา้มเีงือ่นไขในกฎ คณุจะสามารถอปัเดตเงือ่นไขนัน้ได ้
ในกจิกรรมตามกาํหนดการ คณุสามารถอปัเดตกาํหนดการนัน้หรอืเลอืกรายการอืน่ได ้

ตารางต่อไปนี้แสดงการดําเนนิการทีใ่ชไ้ดส้าํหรบักจิกรรมทรกิเกอรแ์ต่ละรายการ 

กิจกรรมทริกเกอร ์ ประเภทกฎ การดาํเนินการท่ีใช้ได้ 

เมือ่บนัทกึเรคคอรด์ใหม่ หลงักจิกรรม  สง่อเีมล ์

 จดัทาํงาน 

 ระบุสมดุบนัทกึ 

 จดัทาํกจิกรรมการใชง้านร่วมกนั 

 รอ 

 อปัเดตคา่ 

เมือ่บนัทกึเรคคอรด์ทีแ่กไ้ข หลงักจิกรรม  สง่อเีมล ์

 จดัทาํงาน 

 ระบุสมดุบนัทกึ 

 จดัทาํกจิกรรมการใชง้านร่วมกนั 

 รอ 

 อปัเดตคา่ 

กอ่นลบเรคคอรด์ กอ่นกจิกรรม  สง่อเีมล ์

 จดัทาํงาน 

 จดัทาํกจิกรรมการใชง้านร่วมกนั 

กอ่นบนัทกึเรคคอรด์ทีแ่กไ้ข กอ่นกจิกรรม  อปัเดตคา่ 

หลงัการเชือ่มโยงกบัคา่หลกั หลงักจิกรรม  สง่อเีมล ์

 จดัทาํกจิกรรมการใชง้านร่วมกนั 

 รอ 

หลงัการแยกจากคา่หลกั หลงักจิกรรม  สง่อเีมล ์

 จดัทาํกจิกรรมการใชง้านร่วมกนั 

 รอ 
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กิจกรรมทริกเกอร ์ ประเภทกฎ การดาํเนินการท่ีใช้ได้ 

เมือ่เรยีกคนืเรคคอรด์ หลงักจิกรรม  สง่อเีมล ์

 จดัทาํกจิกรรมการใชง้านร่วมกนั 

 จดัทาํงาน 

เมือ่ทาํการรวมเรคคอรด์ หลงักจิกรรม  สง่อเีมล ์

 จดัทาํกจิกรรมการใชง้านร่วมกนั 

 จดัทาํงาน 

กจิกรรมตามกาํหนดการ กจิกรรมตามกาํหนดการ  สง่อเีมล ์

 จดัทาํงาน 

 ระบุสมดุบนัทกึ 

 รอ 

 อปัเดตคา่ 

มกีารดําเนินการเพิม่เตมิบางรายการของเวริก์โฟลวท์ีส่ามารถใชไ้ดส้าํหรบั Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition และ Oracle CRM On 
Demand for Partner Relationship Management สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการดําเนินการของเวริก์โฟลว์ (ในหน้า 363) 

หมายเหตุ:  การประมวลผลผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้ไมไ่ดร้บัการสนบัสนุนสาํหรบัรายการคาํขอตวัอย่างเมือ่คณุใชเ้วริ์กโฟลวใ์น Oracle CRM On Demand สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่
เกีย่วกบัเวริ์กโฟลว์รายการคาํขอตวัอย่างและกฎผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้ 

หมายเหตุ: สาํหรบัเรคคอรด์บางประเภท จะไม่มกีารทรกิเกอร์กฎเวริ์กโฟลว์ทีต่ ัง้คา่ดว้ยกจิกรรมทรกิเกอร์ เมือ่เรยีกคนืเรคคอรด์ เนื่องจากขณะนี้ไมส่ามารถเรยีกคนืเรคคอรด์ประเภทดงักลา่วได ้
ตวัอย่างเชน่ ขณะนี้ไมส่ามารถเรยีกคนืเรคคอรด์ทมีของบรษิทัได ้เป็นตน้ หากมกีารสนบัสนุนการเรยีกคนืเรคคอรด์ประเภทดงักลา่วทีเ่พิม่เขา้มาในอนาคต กฎเวริก์โฟลวใ์ดๆ 
ทีก่าํหนดคา่ดว้ยกจิกรรมทรกิเกอร ์เมือ่เรยีกคนืเรคคอรด์ จงึจะมกีารทรกิเกอรห์ากตรงกบัเงือ่นไข 

ข้อจาํกดัท่ีใช้กบักฎเวิรก์โฟลวแ์ละการดาํเนินการของกฎ 
ขอ้จํากดัต่อไปนี้จะใชก้บักฎเวริก์โฟลว์ทีม่กีจิกรรมทรกิเกอรใ์ดๆ นอกเหนอืจากกจิกรรมตามกาํหนดการ และกบัการดําเนนิการตามกฎเหลา่นัน้: 

 เงื่อนไขกฎเวิรก์โฟลว์ หากคณุระบุเงือ่นไขของกฎเวริก์โฟลว ์การดําเนนิการกฎเวริก์โฟลวจ์ะดําเนินการเมือ่เป็นไปตามเงือ่นไขของกฎเมือ่ทรกิเกอร์กฎเทา่นัน้ หากไมต่รงตามเงือ่นไข 
จะไมม่กีารดําเนินการ หากคุณไม่ระบุเงือ่นไขใดๆ ของกฎเวริก์โฟลว์ การดําเนนิการของกฎเวริก์โฟลวจ์ะเกดิขึน้ในแต่ละครัง้ทีท่รกิเกอร์กฎ 

 บริบทเรคคอรด์เดียว กฎเวริก์โฟลวท์ีท่รกิเกอรเ์มือ่จดัทาํ อปัเดต หรอืลบเรคคอรด์ ถูกจํากดัการทาํงานไวใ้นบรบิทของเรคคอรด์เดยีว นัน่คอื 
กฎเวริก์โฟลวน์ัน้สามารถเขา้ใชแ้ละอปัเดตฟิลด์ไดเ้พยีงหนึง่เรคคอรด์เทา่นัน้ 

หมายเหตุ: เมือ่กฎเวริก์โฟลว์ทรกิเกอรโ์ดยการเชือ่มโยงเรคคอรด์หรอืการยกเลกิการเชือ่มโยง 
กจิกรรมการใชร้่วมกนัทีจ่ดัทาํโดยเวริก์โฟลวส์ามารถมฟิีลด์ทัง้จากเรคคอรด์ย่อยและเรคคอรด์หลกัได ้

ขอ้จํากดัต่อไปนี้จะใชก้บักฎเวริก์โฟลว์และกจิกรรมตามกาํหนดการทัง้หมด และกบัการดําเนินการตามกฎเหลา่นัน้และกจิกรรมตามกาํหนดการ:  

 การดาํเนินการหลายรายการบนกฎเวิรก์โฟลว์และกิจกรรมตามกาํหนดการ คณุสามารถจดัทําการดําเนนิการหลายรายการสาํหรบักฎเวริ์กโฟลว ์หรอืกจิกรรมตามกาํหนดการไดส้งูสดุ 25 
รายการสาํหรบักฎหรอืกจิกรรมตามกาํหนดการแต่ละรายการ ถา้คณุพยายามจดัทาํมากกวา่ 25 การดําเนนิการตามกฎหรอืกจิกรรมตามกําหนดการหนึ่งๆ คณุจะไดร้บัขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด 

หมายเหตุ: หากการดําเนนิการของเวริ์กโฟลวต์ามกฎเวริ์กโฟลว์หรอืกจิกรรมตามกาํหนดการสิ้นสดุลงโดยไมค่าดคดิกอ่นทีก่ารดําเนนิการนัน้จะเสรจ็สมบูรณ์ 
การดําเนนิการทีเ่หลอือยู่ของกฎเวริก์โฟลว์หรอืกจิกรรมตามกาํหนดการอาจไมถู่กดําเนนิการ สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้เมือ่การดําเนนิการของเวริก์โฟลวล์ม้เหลว โปรดดูที ่
เกีย่วกบัความลม้เหลวของกฎเวริ์กโฟลว์และการดําเนนิการของเวริก์โฟลว ์(ในหน้า 367) 

 ประเภทเรคคอรด์ คณุสามารถจดัทาํกฎเวริก์โฟลวแ์ละกจิกรรมตามกาํหนดการสาํหรบัประเภทเรคคอรด์หลายประเภทได้ อย่างไรกต็าม 
กฎเวริก์โฟลวห์รอืกจิกรรมตามกาํหนดการแต่ละรายการจะใชก้บัประเภทเรคคอรด์เพยีงประเภทเดยีวเทา่นัน้ นัน่หมายความวา่ 
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หากคุณจดัทาํกฎเวริก์โฟลวห์รอืกจิกรรมตามกาํหนดการสาํหรบัประเภทเรคคอรด์หนึง่ และคุณตอ้งการใหม้กีารดําเนินการเดยีวกนักบัประเภทเรคคอรด์อืน่ 
คณุตอ้งจดัทาํกฎเวริก์โฟลวห์รอืกจิกรรมตามกาํหนดการทีส่องทีเ่หมอืนกนัสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีส่อง 

ลาํดบักฎเวิรก์โฟลว ์
เมือ่คณุจดัทาํกฎเวริก์โฟลว ์Oracle CRM On Demand จะระบุกฎใหก้บัหมายเลขใบสัง่ทีไ่มใ่ชถ้ดัไปโดยอตัโนมตั ิสาํหรบักฎทีม่ทีีม่าจากประเภทเรคคอรด์และกจิกรรมทรกิเกอรเ์ดยีวกนั 
ถา้กจิกรรมทรกิเกอรส์าํหรบักฎเวริ์กโฟลวอ์ยู่หลงัจากการเชือ่มโยงกบัคา่หลกั หรอืหลงัจากการยกเลกิการเชือ่มโยงกบัคา่หลกั Oracle CRM On Demand 
จะระบุกฎใหก้บัหมายเลขใบสัง่ถดัไปทีไ่มใ่ชโ้ดยอตัโนมตั ิสาํหรบักฎทีม่ทีีม่าจากประเภทเรคคอรด์เดยีวกนั กจิกรรมทรกิเกอรเ์ดยีวกนั และประเภทเรคคอรด์หลกัเดยีวกนั 
สาํหรบักฎเวริ์กโฟลว์ทีม่กีจิกรรมทรกิเกอร์นอกเหนอืจากกจิกรรมตามกาํหนดการ หมายเลขใบสัง่จะกาํหนดวา่ใบสัง่ใดที ่Oracle CRM On Demand 
จะเรยีกใชต้ามลาํดบัของกฎเวริก์โฟลวท์ีม่ที ีม่าจากประเภทเรคคอรด์และกจิกรรมทรกิเกอรเ์ดยีวกนั และบนประเภทเรคคอรด์หลกัเดยีวกนัหากสามารถทาํได้ คณุสามารถเปลีย่นแปลงลาํดบัของกฎของคณุได ้

หมายเหตุ: กฎเวริก์โฟลวท์ีม่กีจิกรรมทรกิเกอร์ กจิกรรมตามกาํหนดการ จะไดร้บัการกาํหนดหมายเลขใบสัง่ดว้ย ซึง่กฎดงักลา่วจะไมด่ําเนนิการในลาํดบั 
หมายเลขใบสัง่จะเป็นแบบอ่านอย่างเดยีวเทา่นัน้สาํหรบักจิกรรมตามกาํหนดการ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงลาํดบัของกฎเวริก์โฟลว์ โปรดดูที ่การเปลีย่นแปลงลาํดบัของกฎเวริก์โฟลว์ (โปรดดูที ่"การเปลีย่นลาํดบัของกฎเวริก์โฟลว์" ในหน้า 410) 

การออกจากลาํดบัของกฎเวิรก์โฟลว ์
สาํหรบักฎเวริ์กโฟลว์ทีม่กีจิกรรมทรกิเกอรใ์ดๆ นอกเหนอืจากกจิกรรมตามกาํหนดเวลา คณุสามารถระบุให ้Oracle CRM On Demand 
หยุดการประมวลผลลาํดบัของกฎเวริก์โฟลวไ์ดห้ากเป็นไปตามเงือ่นไขในกฎเวริก์โฟลว ์เมือ่กฎเวริ์กโฟลวถ์ูกทรกิเกอร์ เงือ่นไขในกฎจะไดร้บัการประเมนิ 
หากเป็นไปตามเงือ่นไขในกฎและมกีารเลอืกชอ่งทําเครือ่งหมาย ออก ในกฎเวริก์โฟลว์ กจ็ะมกีารดําเนนิการใชง้านในกฎเวริ์กโฟลวป์จัจบุนั 
แต่กฎเวริก์โฟลวถ์ดัไปทีข่ ึน้อยู่กบัประเภทเรคคอร์ดเดยีวกนัและกจิกรรมทรกิเกอรเ์ดยีวกนัจะไมถู่กประมวลผล และเมือ่สามารถทาํได ้ประเภทเรคคอรด์หลกัเดยีวกนักจ็ะไมถู่กประมวลผล 

ลาํดบัการดาํเนินการเวิรก์โฟลว ์
ในกรณทีีม่กีารดําเนินการหลายรายการในกฎเวริ์กโฟลวห์รอืกจิกรรมตามกาํหนดการ การดําเนนิการจะทาํตามลาํดบัทีร่ะบุในกฎเวริ์กโฟลว์นัน้ เริม่ตน้ดว้ยการดําเนนิการหมายเลข 1 
การดําเนนิการแต่ละรายการจะเสรจ็สิน้กอ่นทีจ่ะเริม่การดําเนินการถดัไป คณุสามารถเปลีย่นลาํดบัการดําเนนิการในกฎได ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการดําเนินการเวริ์กโฟลว ์โปรดดูที ่
เกีย่วกบัการดําเนนิการเวริก์โฟลว์ (โปรดดูที ่"เกีย่วกบัการดําเนนิการของเวริ์กโฟลว์" ในหน้า 363) 

สาํหรบักจิกรรมตามกาํหนดการ การดาํเนนิการจะเกดิขึน้สาํหรบัเรคคอรด์ทีถู่กสง่กลบัโดยรายการทีฟิ่ลเตอรใ์นวนัทีน่ัน้ เรคคอรด์จะถูกประมวลผลตามลาํดบั ซึง่กค็อื 
การดําเนนิการเวริ์กโฟลว์ทัง้หมดในกจิกรรมตามกําหนดการจะเกดิขึน้ตามลาํดบัทีร่ะบุในกจิกรรมตามกาํหนดการสาํหรบัเรคคอรด์แรกในรายการ 
จากนัน้การดําเนินการทัง้หมดจะเกดิขึน้สาํหรบัเรคคอรด์ทีส่องในรายการ เป็นตน้ 

ความล้มเหลวของกฎเวิรก์โฟลวแ์ละการดาํเนินการของเวิรก์โฟลว ์
หากกฎเวริก์โฟลว์ กจิกรรมตามกาํหนดการ หรอืการดําเนนิการของเวริ์กโฟลวล์ม้เหลวกอ่นเสรจ็สมบูรณ์ 
ความลม้เหลวนัน้จะถูกรายงานในการตรวจสอบขอ้ผดิพลาดเวริก์โฟลวห์รอืจะถูกรายงานไปยงัผูใ้ชท้ีม่กีารดําเนนิการทีท่รกิเกอรก์ฎเวริ์กโฟลว์ 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัประเภทของกจิกรรมทรกิเกอรใ์นกฎเวริก์โฟลวห์รอืกจิกรรมตามกาํหนดการ และขึน้อยู่กบัประเภทของขอ้ผดิพลาด สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่
เกีย่วกบัความลม้เหลวของกฎเวริ์กโฟลว์และการดําเนนิการของเวริก์โฟลว ์(ในหน้า 367) 

การแสดงข้อมูลเรคคอรด์และการดาํเนินการของเวิรก์โฟลว ์
เมือ่ผูใ้ชด้ําเนนิการทีท่รกิเกอร์กฎเวริ์กโฟลว์ การดําเนนิการบางอย่างในกฎเวริ์กโฟลวอ์าจลม้เหลวไดห้ากการดําเนินการของผูใ้ชท้าํใหผู้ใ้ชส้ญูเสยีการแสดงขอ้มลูเรคคอรด์ 

ตวัอย่างเชน่ คณุอาจมกีฎเวริ์กโฟลว์ทีท่รกิเกอรเ์มือ่บนัทกึเรคคอรด์บรษิทัทีแ่กไ้ข หากผูใ้ชท้ีเ่ป็นเจา้ของเรคคอรด์บรษิทัระบุบรษิทัใหมใ่หก้บัผูใ้ชอ้ืน่ กฎเวริ์กโฟลวจ์ะถูกทรกิเกอรเ์มือ่บนัทกึเรคคอรด์บรษิทั 
หากเจา้ของเดมิของเรคคอรด์ไมม่กีารแสดงขอ้มลูเรคคอรด์ดว้ยวธิอีืน่ๆ เชน่ การเป็นสมาชกิทมีหรอืสมดุบนัทกึแลว้ การดําเนินการของเวริก์โฟลวท์ีต่้องการเขา้ใชเ้รคคอรด์บรษิทัจะลม้เหลว 

ในทาํนองเดยีวกนั อนิสแตนซข์องกจิกรรมตามกาํหนดการจะลม้เหลว ถา้ผูใ้ชท้ีท่าํใหก้จิกรรมตามกําหนดการใชง้านไดไ้มส่ามารถเขา้ใชร้ายการทีเ่ลอืกในกจิกรรมตามกาํหนดการไดอ้กีต่อไป 
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โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอรด์และการดาํเนินการของเวิรก์โฟลว ์
คณุสามารถตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ทีส่นบัสนุนสมุดบนัทกึทีป่รบัแต่งเองในโหมดความเป็นเจา้ของต่างๆ ได:้ โหมดผูใ้ช ้โหมดผสม หรอืโหมดสมดุบนัทกึ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ โปรดดูที ่เกีย่วกบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ (ในหน้า 289) 
โหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์จะมกีารโตต้อบกบักฎและการดําเนนิการเวริก์โฟลว์ 

หากการระบุการดําเนนิการเวริก์โฟลวส์มดุบนัทกึพยายามทีจ่ะลบสมดุบนัทกึทีป่รบัแต่งเองหลกัออกจากเรคคอรด์ จะเกดิเหตุการณ์ต่อไปนี้ข ึน้: 

 หากมกีารตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ในโหมดสมดุบนัทกึ การดําเนินการเวริ์กโฟลวจ์ะลม้เหลว 

 หากมกีารตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ในโหมดผสม Oracle CRM On Demand จะลบคา่ในฟิลด์สมดุบนัทกึบนเรคคอรด์ เมือ่สมดุบนัทกึทีป่รบัแต่งเองหลกัถูกลบออกจากเรคคอรด์ 

 หากมกีารตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ในโหมดผูใ้ช ้จะไมม่สีมดุบนัทกึใดๆ บนเรคคอรด์เป็นสมดุบนัทกึทีป่รบัแต่งเองหลกั 
และโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์จะไมส่ง่ผลกระทบต่อการดําเนนิการเวริก์โฟลว์ 

หากการดําเนนิการของเวริ์กโฟลว์มกีารอา้งองิบนคา่ในฟิลดเ์จา้ของบนเรคคอรด์ เชน่ เมือ่ตัง้คา่การดําเนนิการสง่อเีมลใ์หส้ง่อเีมลโ์ดยการใชต้วัเลอืกผูใ้ชท้ีเ่กีย่วขอ้งในเรคคอรด์ จะเกดิเหตุการณ์ต่อไปนี้ข ึน้: 

 หากมกีารตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ในโหมดสมดุบนัทกึ การดําเนินการของเวริก์โฟลวจ์ะลม้เหลว  

 หากมกีารตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ในโหมดผูใ้ชห้รอืโหมดผสม และฟิลด์ทีร่ะบุผูใ้ชท้ีเ่กีย่วขอ้งบนเรคคอรด์วา่งเปลา่ การดําเนนิการของเวริ์กโฟลวจ์ะลม้เหลว 

ตวัอย่างเชน่ หากคณุตัง้คา่การดําเนนิการสง่อเีมล์ใหส้ง่อเีมลไ์ปยงัเจา้ของบรษิทัและมกีารตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์บรษิทัในโหมดผสม 
การดําเนนิการของเวริ์กโฟลวจ์ะลม้เหลวหากฟิลด์เจา้ของบนเรคคอรด์บรษิทัวา่งเปลา่ อย่างไรกต็าม หากฟิลด์เจา้ของป็อบปเูลท แสดงวา่การดําเนินการของเวริก์โฟลวส์าํเรจ็ 

ระยะเวลาถ่ายโอนข้อมูล 
กฎเวริก์โฟลวท์ีม่กีจิกรรมทรกิเกอรใ์ดๆ นอกเหนือจากกจิกรรมทรกิเกอร์กจิกรรมตามกาํหนดการ จะไดร้บัการประเมนิตามลาํดบัและพรอ้มกนั  
การปฏบิตักิารอปัเดตโดยรวมจะไมเ่สรจ็สมบูรณ์จนกวา่กฎทัง้หมดจะไดร้บัการประเมนิ ดงันัน้ กฎเวริก์โฟลวจ์ะเพิม่ระยะเวลาถ่ายโอนขอ้มลูของการปฏบิตังิาน (นัน่คอื 
เวลาระหวา่งเริม่ตน้การปฏบิตังิานกบัการปฏบิตังิานเสรจ็สมบูรณ์) ตวัอย่างเชน่ งานแต่ละงานทีจ่ดัทาํโดยกฎเวริก์โฟลวส์ามารถเพิม่ระยะเวลาถ่ายโอนขอ้มลูไดถ้งึ 20% ของปฏบิตักิารอปัเดตเรคคอรด์ 
อเีมลแ์ต่ละฉบบัทีจ่ดัทาํโดยกฎเวริก์โฟลวจ์ะเพิม่ระยะเวลาถ่ายโอนขอ้มลูเพิม่ข ึน้ประมาณ 5% 

นพิจน์จะใชเ้วลาในการประเมนิลดลง ในการลดระยะเวลาถ่ายโอนขอ้มลู ใหเ้พิม่นพิจน์ลงในเงือ่นไขเวริก์โฟลวข์องคณุ สรา้งกฎเวริก์โฟลวข์องคณุเพิม่ข ึน้ โดยคาํนงึถงึประสทิธภิาพเป็นหลกั 

คลกิทีห่วัขอ้เพือ่ดูกระบวนการทลีะขัน้ตอนในการดําเนนิการต่อไปนี้: 

 การจดัทาํกฎเวริก์โฟลว์ (ในหน้า 372) 

 การจดัทาํกจิกรรมตามกาํหนดการ (ในหน้า 377) 

 การจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์: ระบุสมุดบนัทกึ (โปรดดูที ่"การจดัทาํการดําเนินการเวริก์โฟลว์: ระบุสมดุบนัทกึ" ในหน้า 383) 

 การจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์: จดัทาํกจิกรรมการใชง้านรว่มกนั (ในหน้า 385) 

 การจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์: จดัทาํงาน (ในหน้า 388) 

 การจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์: สง่อเีมล ์(ในหน้า 393) 

 การจดัทาํการดําเนนิการเวริ์กโฟลว์: อปัเดตคา่ (ในหน้า 404) 

 การจดัทาํการดําเนนิการเวริ์กโฟลว์: รอ (ในหน้า 406) 

 การเปลีย่นแปลงลาํดบัการดําเนินการของกฎเวริก์โฟลว ์(ในหน้า 409) 

 การเปลีย่นลาํดบัของกฎเวริก์โฟลว์ (ในหน้า 410) 

 การยกเลกิกฎและการดําเนินการของเวริก์โฟลว์ (โปรดดูที ่"การยกเลกิกฎและการดําเนินการเวริ์กโฟลว์" ในหน้า 411) 

 การลบกฎและการดําเนนิการของเวริ์กโฟลว์ (โปรดดูที ่"การลบกฎและการดําเนนิการเวริก์โฟลว์" ในหน้า 412) 
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เก่ียวกบักิจกรรมทริกเกอรก์ารเช่ือมโยงและการยกเลิกการเช่ือมโยง 
กจิกรรมทรกิเกอร์การเชือ่มโยงและการยกเลกิการเชือ่มโยงบนกฎเวริก์โฟลว์ จะไดร้บัการสนบัสนุนสาํหรบัการเชือ่มโยงระหวา่งบางประเภทเรคคอรด์เทา่นัน้ 
การดําเนนิการตอ่ไปนี้จะใชไ้ดส้าํหรบักจิกรรมทรกิเกอรก์ารเชือ่มโยงและการยกเลกิการเชือ่มโยง: 

 ส่งอีเมล ์การดําเนนิการนี้สามารถใชไ้ดก้บักจิกรรมทรกิเกอร์การเชือ่มโยงและการยกเลกิการเชือ่มโยงทัง้หมด 

 รอ การดําเนนิการนี้สามารถใชไ้ดก้บักจิกรรมทรกิเกอรก์ารเชือ่มโยงและการยกเลกิการเชือ่มโยงทัง้หมด 

 จดัทาํกิจกรรมการใช้ร่วมกนั การดําเนนิการนี้จะใชไ้ดเ้ฉพาะการเชือ่มโยงและการยกเลกิการเชือ่มโยงบางอย่างเทา่นัน้ 

ตารางต่อไปนี้จะแสดงรายการการเชือ่มโยงทีส่นบัสนุนกจิกรรมทรกิเกอรก์ารเชือ่มโยงและการยกเลกิการเชือ่มโยง 
และระบุวา่การเชือ่มโยงและการยกเลกิการเชือ่มโยงใดสนบัสนุนการดําเนนิการจดัทาํกจิกรรมการใชร้ว่มกนั 

ประเภทเรคคอรด์หลกั ประเภทเรคคอรด์ สนับสนุนการจดัทาํการดาํเนินกิจกรรมการ

ใช้ร่วมกนั 

บญัช ี ทีอ่ยู ่ ใช ่

บรษิทั  ผูต้ดิต่อ ใช ่

บญัช ี ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01 ไม ่

บญัช ี ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 02 ไม ่

บญัช ี ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 03 ไม ่

กจิกรรม ผูต้ดิต่อ ไม ่

ผูต้ดิต่อ บญัช ี ใช ่

ผูต้ดิต่อ ทีอ่ยู ่ ใช ่

ผูต้ดิต่อ ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01 ไม ่

ผูต้ดิต่อ ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 02 ไม ่

ผูต้ดิต่อ ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 03 ไม ่

ผูต้ดิต่อ โอกาสทางการขาย ใช ่

โอกาสทางการขาย ผูต้ดิต่อ ใช ่

โอกาสทางการขาย ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 02 ไม ่

ตารางต่อไปนี้จะแสดงรายการการดําเนนิการทีส่ามารถทรกิเกอรก์ฎเวริก์โฟลวก์ารเชือ่มโยงหรอืการยกเลกิการเชือ่มโยง 
ตารางนี้ยงัแสดงกจิกรรมการใชง้านร่วมกนัทีส่รา้งขึน้โดยกฎเวริก์โฟลวใ์นแต่ละกรณอีกีดว้ย (หากกาํหนดคา่การดําเนินการกจิกรรมการใชง้านรว่มกนัไวใ้นกฎเวริก์โฟลว์) 

หมายเหตุ: กจิกรรมการใชง้านรว่มกนัเพิม่เตมิสามารถสรา้งขึ้นไดโ้ดยขึน้กบัขอ้มลูในเรคคอรด์ เชน่ หากผูต้ดิต่อใหมท่ีจ่ดัทาํขึน้ในบรษิทัเป็นผูต้ดิต่อหลกัของบรษิทั กจิกรรมการใชง้านรว่มกนัเพิม่เตมิ 
(ขอ้มลูอปัเดตบรษิทั) จะถูกสรา้งขึน้ 

การดาํเนินการ เรคคอรด์หลกั เรคคอรด์ย่อย ช่องทาง กิจกรรมการใช้ร่วมกนั 

จดัทาํบรษิทัใหมด่ว้ยทีอ่ยู่ทีไ่ บญัช ี ทีอ่ยู ่ อนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช ้ บรษิทั: แทรก 
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การดาํเนินการ เรคคอรด์หลกั เรคคอรด์ย่อย ช่องทาง กิจกรรมการใช้ร่วมกนั 

มไ่ดใ้ชร้ว่มกนั 

 

  ทีอ่ยู:่ แทรก 

ทีอ่ยู่: เชือ่มโยง 

บรกิารทางเวบ็ บรษิทั: แทรก 

ทีอ่ยู่: แทรก 

ทีอ่ยู่: เชือ่มโยง 

จดัทาํทีอ่ยู่ทีไ่มไ่ดใ้ชร้ว่มกนั

สาํหรบับรษิทัทีม่อียู่ 

 

บญัช ี

 

ทีอ่ยู ่

 

อนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช ้ ทีอ่ยู:่ แทรก 

บรษิทั: อปัเดต 

ทีอ่ยู่: เชือ่มโยง 

บรกิารทางเวบ็ ทีอ่ยู:่ แทรก 

บรษิทั: อปัเดต 

ทีอ่ยู่: เชือ่มโยง 

ลบทีอ่ยู่ทีไ่มไ่ดใ้ชร้ว่มกนัออ

กจากบรษิทั 

 

บญัช ี

 

ทีอ่ยู ่

 

อนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช ้ ทีอ่ยู:่ ลบ 

บรษิทั: อปัเดต 

บรกิารทางเวบ็ ทีอ่ยู:่ ลบ 

บรษิทั: อปัเดต 

ทีอ่ยู่: ยกเลกิการเชือ่มโยง 

จดัทาํบรษิทัใหมด่ว้ยทีอ่ยู่ทีใ่

ชร้ว่มกนัทีเ่กีย่วขอ้งทีม่อียู่ 

 

บญัช ี

 

ทีอ่ยู ่

 

อนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช ้ บรษิทั: แทรก 

บรกิารทางเวบ็ บรษิทั: แทรก 

ทีอ่ยู่ของบรษิทั: แทรก 

เชือ่มโยงทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัทีม่ ี

อยู่กบับรษิทัทีม่อียู่ 

 

บญัช ี

 

ทีอ่ยู ่

 

อนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช ้ ทีอ่ยู่ของบรษิทั: แทรก 

บรกิารทางเวบ็ ทีอ่ยู่ของบรษิทั: แทรก 

จดัทาํทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัใหมจ่

ากสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของ

ทีอ่ยู่ในเพจรายละเอยีดบรษิั

ท 

 

บญัช ี

 

ทีอ่ยู ่

 

อนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช ้ บรษิทั: อปัเดต 

ทีอ่ยู่: แทรก 

ทีอ่ยู่: เชือ่มโยง 

บรกิารทางเวบ็ ไมส่ามารถใชไ้ด ้

ลบทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัออกจาก

บรษิทั 
บญัช ี ทีอ่ยู ่ อนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช ้ ทีอ่ยู่ของบรษิทั: ลบ 

บรษิทั: อปัเดต 
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   บรกิารทางเวบ็ ทีอ่ยู่ของบรษิทั: ลบ 

สรา้งผูต้ดิต่อใหมใ่นบรษิทั บญัช ี ผูต้ดิต่อ อนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช ้ บรษิทั: อปัเดต 

ผูต้ดิต่อ: แทรก 

ผูต้ดิต่อ: เชือ่มโยง 

บรกิารทางเวบ็ ผูต้ดิต่อ: แทรก 

ผูต้ดิต่อ: เชือ่มโยง 

บรษิทั: อปัเดต 

เชือ่มโยงผูต้ดิต่อทีม่อียู่กบับ

รษิทั 
บญัช ี ผูต้ดิต่อ อนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช ้ ผูต้ดิต่อของบรษิทั: แทรก 

ผูต้ดิต่อ: อปัเดต 

บรกิารทางเวบ็ ผูต้ดิต่อ: เชือ่มโยง  

บรษิทั: อปัเดต 

ลบผูต้ดิต่อออกจากบรษิทั บญัช ี ผูต้ดิต่อ อนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช ้ ผูต้ดิต่อของบรษิทั: ลบ 

ผูต้ดิต่อ: อปัเดต (เฉพาะผูต้ดิต่อหลกั) 

บรกิารทางเวบ็ ผูต้ดิต่อ: ยกเลกิการเชือ่มโยง 

บรษิทั: อปัเดต  

เชือ่มโยงบรษิทัทีม่อียู่กบัผูต้ิ

ดต่อ 
ผูต้ดิต่อ บญัช ี อนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช ้ ผูต้ดิต่อของบรษิทั: แทรก 

บรษิทั: อปัเดต  

บรกิารทางเวบ็ ผูต้ดิต่อของบรษิทั: แทรก  

ผูต้ดิต่อ: อปัเดต 

ลบบรษิทัออกจากผูต้ดิต่อ ผูต้ดิต่อ บญัช ี อนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช ้ ผูต้ดิต่อของบรษิทั: ลบ 

ผูต้ดิต่อ: อปัเดต (เฉพาะผูต้ดิต่อหลกั) 

บรกิารทางเวบ็ ผูต้ดิต่อของบรษิทั: ลบ 

ผูต้ดิต่อ: อปัเดต (เฉพาะผูต้ดิต่อหลกั) 

จดัทาํผูต้ดิต่อใหมด่ว้ยทีอ่ยู่ที่

ไมไ่ดใ้ชร้ว่มกนั 

 

ผูต้ดิต่อ 

 

ทีอ่ยู่ 

 

อนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช ้ ผูต้ดิต่อ: แทรก 

ทีอ่ยู่: แทรก 

ทีอ่ยู่: เชือ่มโยง 

บรกิารทางเวบ็ ผูต้ดิต่อ: แทรก 

ทีอ่ยู่: แทรก 

ทีอ่ยู่: เชือ่มโยง 
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จดัทาํทีอ่ยู่ทีไ่มไ่ดใ้ชร้ว่มกนั

สาํหรบัผูต้ดิต่อทีม่อียู่ 

 

ผูต้ดิต่อ 

 

ทีอ่ยู ่

 

อนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช ้ ทีอ่ยู:่ แทรก 

ผูต้ดิต่อ: อปัเดต 

ทีอ่ยู่: เชือ่มโยง 

บรกิารทางเวบ็ ทีอ่ยู:่ แทรก 

ผูต้ดิต่อ: อปัเดต 

ทีอ่ยู่: เชือ่มโยง 

ลบทีอ่ยู่ทีไ่มไ่ดใ้ชร้ว่มกนัออ

กจากผูต้ดิต่อ 

 

ผูต้ดิต่อ 

 

ทีอ่ยู ่

 

อนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช ้ ทีอ่ยู:่ ลบ 

ผูต้ดิต่อ: อปัเดต 

บรกิารทางเวบ็ ทีอ่ยู:่ ลบ 

ผูต้ดิต่อ: อปัเดต 

ทีอ่ยู่: ยกเลกิการเชือ่มโยง 

จดัทาํผูต้ดิต่อใหมด่ว้ยทีอ่ยู่ที่

ใชร้ว่มกนัทีเ่กีย่วขอ้งทีม่อียู่ 

 

ผูต้ดิต่อ 

 

ทีอ่ยู ่

 

อนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช ้ ผูต้ดิต่อ: แทรก 

บรกิารทางเวบ็ ผูต้ดิต่อ: แทรก 

ทีอ่ยู่ของผูต้ดิตอ่: แทรก 

เชือ่มโยงทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัทีม่ ี

อยู่กบัผูต้ดิต่อทีม่อียู ่

 

ผูต้ดิต่อ 

 

ทีอ่ยู ่

 

อนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช ้ ทีอ่ยู่ของผูต้ดิตอ่: แทรก 

บรกิารทางเวบ็ ทีอ่ยู่ของผูต้ดิตอ่: แทรก 

จดัทาํทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัใหมจ่

ากสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของ

ทีอ่ยู่ในเพจรายละเอยีดผูต้ดิ

ต่อ  

 

ผูต้ดิต่อ 

 

ทีอ่ยู ่

 

อนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช ้ ผูต้ดิต่อ: อปัเดต 

ทีอ่ยู่: แทรก 

ทีอ่ยู่: เชือ่มโยง 

บรกิารทางเวบ็ ไมส่ามารถใชไ้ด ้

ลบทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัออกจาก

ผูต้ดิต่อ 

 

ผูต้ดิต่อ 

 

ทีอ่ยู ่

 

อนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช ้ ทีอ่ยู่ของผูต้ดิตอ่: ลบ 

ผูต้ดิต่อ: อปัเดต 

บรกิารทางเวบ็ ทีอ่ยู่ของผูต้ดิตอ่: ลบ 

จดัทาํโอกาสทางการขายให

มใ่หก้บัผูต้ดิตอ่ 
ผูต้ดิต่อ โอกาสทางการขาย อนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช ้ โอกาสทางการขาย: แทรก 

โอกาสทางการขาย: เชือ่มโยง 

บรกิารทางเวบ็ โอกาสทางการขาย: แทรก 
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โอกาสทางการขาย: เชือ่มโยง 

ผูต้ดิต่อ: อปัเดต 

ลบโอกาสทางการขายออกจ

ากผูต้ดิต่อ 
ผูต้ดิต่อ โอกาสทางการขาย อนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช ้ โอกาสทางการขาย: ยกเลกิการเชือ่มโยง 

บรกิารทางเวบ็ โอกาสทางการขาย: ยกเลกิการเชือ่มโยง 

จดัทาํผูต้ดิต่อใหมใ่หก้บัโอก

าสทางการขาย 

หมายเหตุ: 
ไมส่ามารถดําเนินการนี้ผา่น

ทางอนิเตอรเ์ฟซผูใ้ชไ้ด ้

โอกาสทางการขาย ผูต้ดิต่อ บรกิารทางเวบ็ ผูต้ดิต่อ: แทรก 

ผูต้ดิตอ่: เชือ่มโยง 

เชือ่มโยงผูต้ดิต่อทีม่อียู่กบัโอ

กาสทางการขาย 
โอกาสทางการขาย ผูต้ดิต่อ อนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช ้ โอกาสทางการขาย: อปัเดต 

บทบาทผูต้ดิต่อของโอกาสทางการขาย: 
แทรก 

บรกิารทางเวบ็ ผูต้ดิต่อ: เชือ่มโยง 

โอกาสทางการขาย: อปัเดต 

ลบผูต้ดิต่อออกจากโอกาสท

างการขาย 
โอกาสทางการขาย ผูต้ดิต่อ อนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช ้ บทบาทผูต้ดิต่อของโอกาสทางการขาย: ลบ 

โอกาสทางการขาย: อปัเดต 

บรกิารทางเวบ็ ผูต้ดิต่อ: ยกเลกิการเชือ่มโยง 

โอกาสทางการขาย: อปัเดต 

 
 

เก่ียวกบัการดาํเนินการของเวิรก์โฟลว ์
คณุสามารถจดัทาํการดําเนนิการหลายรายการสาํหรบักฎเวริก์โฟลวห์นึ่งกฎไดส้งูสดุ 25 รายการ 

คณุสามารถจดัทาํประเภทการดําเนนิการของเวริก์โฟลวต์่อไปนี้: 

 ระบุสมุดบนัทึก การดําเนินการระบุสมดุบนัทกึจะระบุสมดุบนัทกึใหก้บัเรคคอรด์เมือ่ตรงตามเงือ่นไขในกฎเวริก์โฟลว์ 

 จดัทาํกิจกรรมการใช้งานร่วมกนั การดําเนินการ จดัทาํกจิกรรมการใชง้านร่วมกนั จะสง่กจิกรรมการใชร้ว่มกนัไปยงัควิการใชร้่วมกนัอย่างน้อยหนึง่ควิเมือ่ตรงตามเงือ่นไขในกฎเวริก์โฟลว์ 
และตรวจพบการเปลีย่นแปลงในฟิลด์อย่างน้อยหนึง่ฟิลด์ทีต่ดิตามโดยการดําเนนิการ จดัทาํกจิกรรมการใชง้านร่วมกนั 

 จดัทาํงาน การดําเนนิการจดัทาํงานจะจดัทาํงานเมือ่ตรงตามเงือ่นไขในกฎเวริก์โฟลว์ 

 ส่งอีเมล ์การดําเนนิการ สง่อเีมล ์จะสรา้งอเีมลเ์มือ่ตรงตามเงือ่นไขในกฎเวริก์โฟลว์ อเีมลจ์ะถูกส่งออกไปโดยอตัโนมตั ิ
โดยไมค่าํนงึถงึวา่การดําเนินการทีท่รกิเกอร์กฎเวริก์โฟลวจ์ะสาํเรจ็หรอืลม้เหลว 
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 อปัเดตค่า การดําเนนิการอปัเดตคา่จะอปัเดตฟิลด์เมือ่เรคคอรด์มกีารเปลีย่นแปลง โดยทีข่อ้มลูเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงเริม่แรก (ไดแ้กข่อ้มลูเกีย่วกบัเวลาการเปลีย่นแปลงเรคคอรด์ 
บุคคลทีเ่ปลีย่นแปลงเรคคอรด์ และขอ้มลูทีเ่ปลีย่นแปลงในเรคคอรด์) จะไมส่ญูเสยีไป 
การดําเนนิการนี้จะเกดิขึน้หลงัจากสิน้สดุชว่งเวลารอทีก่าํหนดไวใ้นการดําเนนิการรอหนึ่งรายการหรอืมากกว่าทีอ่ยู่กอ่นหน้าการดําเนนิการอปัเดตคา่บนกฎเวริ์กโฟลว์ 

 รอ การดําเนนิการรอจะทาํให ้Oracle CRM On Demand หน่วงเวลาในการรนัการดําเนนิการ (ทีต่ามมา) อืน่ๆ ในกฎเวริก์โฟลวจ์นกวา่ชว่งเวลารอจะไดผ้า่นไปแลว้ 

หมายเหตุ: ชว่งเวลารอจะระบุระยะเวลาขัน้ตํ่าทีจ่ะตอ้งเลยผา่นไปกอ่นที ่Oracle CRM On Demand จะเริม่รนัการดําเนนิการอืน่ๆ ในกฎเวริก์โฟลว์ 
ระยะเวลาจรงิทีเ่ลยผา่นไปกอ่นทีจ่ะมกีารรนัการดําเนนิการอืน่ๆ อาจยาวนานกวา่นี้ได ้ขึน้อยู่กบัโหลดบนฐานขอ้มลูของ Oracle CRM On Demand และเซริฟ์เวอรข์อง 
Oracle CRM On Demand และยงัขึน้อยู่กบัจํานวนของการดําเนินการรอทีก่าํลงัรอดาํเนนิการอยู่เมือ่ส ิน้สดุชว่งเวลารอ 

หมายเหตุ: ถา้คณุระบุการดําเนินการมากกวา่หนึง่รายการใหก้บักฎเวริ์กโฟลว์ การดําเนินการต่างๆ จะถูกดําเนนิการตามลาํดบัทีร่ะบุในกฎเวริ์กโฟลว์ เริม่ดว้ยการดําเนินการหมายเลข 1 
โดยการดําเนนิการแต่ละรายการจะเสรจ็สมบูรณ์ก่อนทีก่ารดําเนนิการถดัไปจะเริม่ตน้ หลงัจากทีคุ่ณไดจ้ดัทาํการดําเนนิการสาํหรบักฎเวริ์กโฟลว์แลว้ คณุจะสามารถเปลีย่นลาํดบัของการดําเนนิการได้ 
โปรดดูขอ้มลูเพิม่เตมิที ่การเปลีย่นลาํดบัของการดําเนนิการกฎเวริ์กโฟลว์ (โปรดดูที ่"การเปลีย่นแปลงลาํดบัการดําเนนิการของกฎเวริ์กโฟลว์" ในหน้า 409) 

เมือ่จดัทาํการดําเนนิการสาํหรบักฎเวริก์โฟลว ์คณุใช ้Expression Builder เพือ่เลอืกฟิลด์จากเรคคอรด์ต่างๆ และเพือ่กาํหนดนพิจน์ใหค้าํนวณตวัแปร 
คณุสามารถรวมฟิลด์เรคคอรด์และตวัแปรใหเ้ป็นขอ้ความหวัเรือ่งและเนื้อหาขอ้ความอเีมล,์ หรอืเป็นขอ้ความหวัเรือ่งและคาํอธบิายของงาน หรอืเป็นคา่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ทีคุ่ณตอ้งการอปัเดต 
คณุยงัสามารถใชโ้ปรแกรมสรา้งนพิจน์เพือ่คาํนวณระยะเวลาหรอืวนัทีแ่ละเวลาสิน้สดุของชว่งเวลารอในการดําเนินการรอในกฎเวริก์โฟลว ์
ชือ่ฟิลด์และตวัแปรในนพิจน์ทีคุ่ณกาํหนดจะถูกแทนทีด่ว้ยคา่เมือ่นํากฎเวริ์กโฟลวไ์ปใช ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั Expression Builder โปรดดูที ่Expression Builder 
(ในหน้า 716) 

หมายเหตุ: ฟิลด์ทีต่่อกนั เป็นฟิลด์ทีส่ามารถแสดงคา่จากหลายฟิลด์และสามารถแสดงขอ้ความเพิม่เตมิไดด้ว้ย ฟิลด์ทีต่่อกนัไมส่ามารถอปัเดตผา่นการดําเนนิการของเวริ์กโฟลวอ์ปัเดตคา่ 
และไมส่ามารถรวมไวใ้นกจิกรรมการใชร้่วมกนัได ้แต่คณุตอ้งใชฟิ้ลดแ์ต่ละฟิลด์ทีร่วมเขา้กนัเป็นฟิลด์ทีต่่อกนั 

สาํหรบักระบวนการทลีะขัน้ตอนในการจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์ โปรดดูทีห่วัขอ้ต่อไปนี้: 

 การจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์: ระบุสมุดบนัทกึ (โปรดดูที ่"การจดัทาํการดําเนินการเวริก์โฟลว์: ระบสุมดุบนัทกึ" ในหน้า 383) 

 การจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์: จดัทาํกจิกรรมการใชง้านรว่มกนั (ในหน้า 385) 

 การจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์: จดัทาํงาน (ในหน้า 388) 

 การจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์: สง่อเีมล ์(ในหน้า 393) 

 การจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์: อปัเดตคา่ (โปรดดูที ่"การจดัทาํการดําเนนิการเวริก์โฟลว์: อปัเดตคา่" ในหน้า 404) 

 การจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์: รอ (โปรดดูที ่"การจดัทาํการดําเนนิการเวริก์โฟลว์: รอ" ในหน้า 406) 

การดาํเนินการของเวิรก์โฟลวเ์พ่ิมเติมสาํหรบั Oracle CRM On Demand for Partner Relationship 
Management 
การดําเนนิการเวริ์กโฟลวเ์พิม่เตมิสามสว่นมอียู่เฉพาะใน Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management: 

 ทาํใหข้อ้มลูสมดุบนัทกึของคู่คา้ตรงกนั 

 ทาํใหข้อ้มลูคูค่า้ของสมดุบนัทกึตรงกนั 

 ทาํใหข้อ้มลูคูค่า้ของเจา้ของตรงกนั 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการดําเนินการเหลา่นี้และวธิกีารใชก้ารดําเนินการเหลา่นี้ โปรดดูที ่Oracle CRM On Demand for Partner Relationship 
Management Configuration Guide ซึง่อยู่ใน ไลบรารเีอกสาร Oracle CRM On Demand  (ดูที ่Oracle CRM On Demand 
documentation library - http://www.oracle.com/technetwork/documentation/siebelcrmod-096050.html) ใน 
Oracle Technology Network 

การดาํเนินการของเวิรก์โฟลวเ์พ่ิมเติมสาํหรบั Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 
การดําเนนิการของเวริ์กโฟลวเ์พิม่เตมิสองสว่นสามารถใชไ้ดใ้น Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition: สง่การตดิต่อ และสง่ 

http://www.oracle.com/technetwork/documentation/siebelcrmod-096050.html
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การดาํเนินการส่งการติดต่อ 
การดําเนนิการ สง่การตดิต่อ จะตอ้งตัง้คา่โดยลกูคา้ทีใ่ชแ้อปพลเิคชนั Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales เทา่นัน้ เพือ่ใหท้าํงานกบั Oracle 
CRM On Demand Life Sciences Edition สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัขัน้ตอนการตัง้คา่การดําเนนิการของเวริ์กโฟลว์นี้ 
โปรดดูทีข่อ้มลูเกีย่วกบัการตัง้คา่กฎเวริก์โฟลวก์ารทาํรายการเบกิจ่ายสาํหรบัการตดิตามสนิคา้คงคลงัใน Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales 
Administration Guide ซึง่อยู่ใน ไลบรารเีอกสาร Oracle CRM On Demand (ดูที ่Oracle CRM On Demand documentation library 
- http://www.oracle.com/technetwork/documentation/siebelcrmod-096050.html) ใน Oracle Technology 
Network ลกูคา้ทีไ่มไ่ดใ้ช ้Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition ตอ้งไมต่ัง้คา่การดําเนินการของเวริก์โฟลวน์ี้ 
แต่หากลูกคา้ตัง้คา่การดําเนนิการของเวริก์โฟลว์นี้ ระบบอาจจดัทาํเรคคอรด์กจิกรรมขึน้ และเรคคอรด์ดงักลา่วอาจถูกตัง้คา่เป็นสถานะ สง่แลว้ และแสดงอยู่ภายใน กจิกรรมทีเ่สรจ็สมบูรณ์ 
โดยทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นสถานะเปิด  

การดําเนนิการ สง่การตดิต่อ สามารถใชไ้ดก้บักจิกรรมทรกิเกอรต์่อไปนี้: 

 เมือ่บนัทกึเรคคอรด์ใหม่  

 เมือ่บนัทกึเรคคอรด์ทีแ่กไ้ข 

การดําเนนิการ สง่การตดิต่อ จะตอ้งตามดว้ยการดําเนนิการ รอ 

การดาํเนินการส่ง 
การดําเนนิการ สง่ มอียู่ในกฎของเวริก์โฟลวส์าํหรบัประเภทเรคคอรด์ การทาํรายการตวัอย่าง เทา่นัน้ ซึง่การดําเนนิการ สง่ นี้จะสง่เรคคอรด์การทํารายการตวัอย่างเพือ่ให ้Oracle CRM On 
Demand ประมวลผลโดยอตัโนมตั ิและทาํหน้าทีเ่หมอืนกบัการคลกิปุ่ม สง่ ในเพจรายละเอยีดการทาํรายการตวัอย่างในอนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช ้
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีารใชก้ารดําเนนิการของเวริ์กโฟลว์ สง่ โปรดดูที ่การตัง้คา่การสง่การทาํรายการตวัอย่างแบบอตัโนมตั ิ(ในหน้า 711) 

การดําเนนิการสง่สามารถใชไ้ดก้บักจิกรรมทรกิเกอร ์เมือ่บนัทกึเรคคอรด์ทีแ่กไ้ข การดําเนนิการสง่ตอ้งมกีารดําเนินการรอนําหน้า 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูเวริก์โฟลว์ทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบักฎเวริก์โฟลว์ (ในหน้า 354) 

 เกีย่วกบักฎเวริก์โฟลวต์ามเวลา (ในหน้า 365) 

 การจดัทาํกฎเวริก์โฟลว์ (ในหน้า 372) 

 การเปลีย่นแปลงลาํดบัการดําเนินการของกฎเวริก์โฟลว ์(ในหน้า 409) 

 การยกเลกิกฎและการดําเนินการของเวริก์โฟลว์ (โปรดดูที ่"การยกเลกิกฎและการดําเนินการเวริ์กโฟลว์" ในหน้า 411) 

 การลบกฎและการดําเนนิการของเวริ์กโฟลว์ (โปรดดูที ่"การลบกฎและการดําเนนิการเวริก์โฟลว์" ในหน้า 412) 
 

เก่ียวกบักฎเวิรก์โฟลวต์ามเวลา 
คณุสามารถตัง้คา่กฎเวริ์กโฟลวบ์างสว่นใหท้าํการดําเนนิการไดเ้มือ่ชว่งเวลารอไดผ้า่นพน้ไปแลว้ ตวัอย่างเชน่ คณุสามารถตัง้คา่กฎใหท้าํการดําเนนิการในกฎเมือ่วนัทีค่รบกาํหนดของเรคคอรด์ไดผ้า่นไปแลว้ 
หรอืหากเรคคอรด์ไมไ่ดม้กีารใชง้านมาเป็นชว่งเวลาหนึง่แลว้ มสีองวธิใีนการตัง้ค่ากฎเวริ์กโฟลวต์ามเวลา: 

 โดยการตัง้คา่กจิกรรมตามกาํหนดการ กจิกรรมตามกาํหนดการเป็นกฎเวริก์โฟลวท์ีไ่ม่ทรกิเกอรโ์ดยการดําเนนิการของผูใ้ช ้
แต่กจิกรรมตามกาํหนดการจะไดร้บัการดําเนนิการโดยอตัโนมตัเิมือ่ถงึวนัทีแ่ละเวลาทีร่ะบุ คณุสามารถตัง้คา่กจิกรรมตามกาํหนดการใหด้ําเนนิการหลายครัง้ 
ตามชว่งเวลาทีคุ่ณระบุบนกจิกรรมตามกาํหนดการ จะมกีารทาํการดําเนนิการเวริ์กโฟลวใ์นกจิกรรมตามกาํหนดการในรายการของเรคคอรด์ 
ในขณะทีจ่ะมกีารทาํการดําเนินการในกฎเวริก์โฟลวป์ระเภทอืน่ในเรคคอรด์เดยีว 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบักจิกรรมตามกาํหนดเวลา โปรดดูที ่เกีย่วกบักจิกรรมตามกําหนดเวลา (โปรดดูที ่"เกีย่วกบักจิกรรมตามกาํหนดการ" ในหน้า 375) และ 
การจดัทาํกจิกรรมตามกาํหนดเวลา (โปรดดูที ่"การจดัทาํกจิกรรมตามกาํหนดการ" ในหน้า 377) 

http://www.oracle.com/technetwork/documentation/siebelcrmod-096050.html
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 โดยการตัง้คา่การดําเนนิการรอในกฎเวริ์กโฟลวห์รอืกจิกรรมตามกาํหนดการ 

เก่ียวกบัการดาํเนินการรอ 
คณุจะเพิม่การดําเนนิการรออย่างน้อยหนึง่การดาํเนนิการเขา้ในกฎเวริ์กโฟลวห์ลงักจิกรรม รวมถงึกจิกรรมตามกาํหนดการ โดยในแต่ละกรณทีีค่ณุตอ้งการใหท้าํการดําเนนิการตามเวลา 
ใหค้ณุจดัทาํการดําเนนิการรอทีร่ะบุชว่งเวลาของการหน่วงเวลา หรอืวนัทีแ่ละเวลาสิน้สดุของการหน่วงเวลา คณุสามารถระบุชว่งเวลาหรอืวนัทีโ่ดยตรง 
หรอือาจจดัทาํนพิจน์เพือ่คาํนวณชว่งเวลาหรอืวนัทีก่ไ็ด้ จากนัน้ใหค้ณุจดัลาํดบัการดําเนินการในกฎเพือ่ใหก้ารดําเนนิการรออยูก่อ่นการดําเนนิการทีค่ณุตอ้งการหน่วงเวลา 
หากมกีฎมากกวา่หนึง่กฎทีจ่ําเป็นตอ้งใชใ้นกระบวนการทางธุรกจิ ใหค้ณุจดัลาํดบักฎตามความเหมาะสมเพือ่ใหบ้รรลวุตัถุประสงคข์องคณุ 

หมายเหตุ: คณุไมส่ามารถตัง้คา่การดําเนินการรอในเวริก์โฟลว์กอ่นกจิกรรม 

เก่ียวกบัการประเมินเง่ือนไขเวิรก์โฟลวอี์กครัง้หลงัการดาํเนินการรอ 
เมือ่คณุตัง้คา่การดําเนินการรอในกฎเวริก์โฟลวห์ลงักจิกรรมทีม่กีจิกรรมทรกิเกอรน์อกเหนอืจากกจิกรรมตามกาํหนดการ 
คณุจะสามารถระบุไดว้า่จะตอ้งมกีารประเมนิเงือ่นไขกฎเวริก์โฟลวอ์กีครัง้หรอืไมเ่มือ่ชว่งเวลารอสิน้สดุลง หากมกีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ประเมนิเงือ่นไขกฎอกีครัง้หลงัจากรอ ไวใ้นการดําเนนิการรอ 
เรคคอรด์จะถูกอ่านและประเมนิอกีครัง้ดว้ยเงือ่นไขกฎเวริก์โฟลวเ์มือ่สิน้สดุชว่งเวลารอแลว้  

หากเงือ่นไขของกฎไมเ่ป็นจรงิ (เนื่องจากเรคคอร์ดมกีารเปลีย่นแปลงภายในชว่งเวลารอ) การดําเนนิการทีเ่หลอืในกฎจะไมด่ําเนินการ ตามคา่ดฟีอลต์แลว้ 
ชอ่งทาํเครือ่งหมายประเมนิเงือ่นไขกฎอกีครัง้หลงัจากรอของการดําเนนิการรอจะถูกเลอืก 

หากคุณไมไ่ดเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายประเมนิเงือ่นไขกฎอกีครัง้หลงัจากรอไวใ้นการดําเนินการรอ เมือ่ชว่งเวลารอสิน้สดุลงแลว้ 
เรคคอรด์จะถูกอ่านใหมแ่ละการดําเนนิการถดัไปในกฎจะดําเนนิการโดยไมต่รวจสอบวา่เรคคอรด์ยงัคงตรงตามเงือ่นไขกฎหรอืไม่ หากคุณมกีารดําเนินการรอมากกวา่หนึ่งรายการในกฎ 
คณุตอ้งเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายประเมนิเงือ่นไขกฎอกีครัง้หลงัจากรอไวใ้นการดําเนนิการรอแต่ละรายการทีค่ณุตอ้งการใหม้กีารประเมนิเงือ่นไขกฎอกีครัง้หลงัจากชว่งเวลารอสิน้สดุลงแลว้ 

หมายเหตุ: คณุไมส่ามารถตัง้คา่เงือ่นไขในกจิกรรมตามกาํหนดการได ้ซึง่กค็อืกฎเวริ์กโฟลว์ทีม่กีจิกรรมทรกิเกอรเ์ป็นกจิกรรมตามกาํหนดการ ดงันัน้ การเลอืกหรอืยกเลกิการเลอืกชอ่งทําเครือ่งหมาย 
ประเมนิเงือ่นไขกฎอกีครัง้หลงัจากรอ ในการดําเนนิการรอในกจิกรรมตามกาํหนดการจะไม่มผีลต่อการประมวลผลกฎ 

ตวัอย่างการใช้กฎเวิรก์โฟลวต์ามเวลาโดยใช้การดาํเนินการรอ 
ต่อไปนี้คอืตวัอย่างของวธิทีีค่ณุอาจตัง้คา่กฎเวริ์กโฟลวต์ามเวลาโดยใชก้ารดําเนินการรอ คณุอาจใชก้ฎเวริก์โฟลวต์ามเวลาไดห้ลายวธิโีดยขึน้กบัแบบแผนธุรกจิของคณุ 

คาํขอบรกิารจะใชส้ามตวัเลอืกลาํดบัความสาํคญั: มาตรฐาน, เรง่ด่วน และสาํคญัมาก ลาํดบัความสาํคญัของคาํขอบรกิารจะถูกตัง้คา่เป็นมาตรฐานตามคา่ดฟีอลต์เมือ่จดัทาํคาํขอบรกิาร 
กระบวนการทางธุรกจิสาํหรบัการยกระดบับรกิารตอ้งใชก้ารดําเนนิการต่อไปนี้: 

1 หลงัจากจดัทาํคาํขอบรกิารใหม่ และหากสถานะของคาํขอบรกิารไมไ่ดอ้ปัเดตภายใน 24 ชัว่โมง ลาํดบัความสาํคญัของคาํขอบรกิารจะเปลีย่นเป็นเรง่ด่วน 
และอเีมลจ์ะถูกสง่ไปยงัเจา้ของคาํขอบรกิารเพือ่แจง้เจา้ของวา่ตอ้งอปัเดตคาํขอบรกิาร 

2 หากอกี 24 ชัว่โมงผา่นไปโดยไมม่กีารเปลีย่นแปลงสถานะของคาํขอบรกิาร จะเกดิสิง่ต่อไปนี้: 

 ฟิลด์ลาํดบัความสาํคญัในคาํขอบรกิารจะเปลีย่นเป็นสาํคญัมาก 

 คาํขอบรกิารจะถูกระบุใหมใ่หก้บัผูจ้ดัการของเจา้ของเดมิ 

 อเีมลจ์ะสง่ไปยงัเจา้ของเดมิของคาํขอบรกิาร และเจา้ของใหมเ่พือ่แจง้วา่มกีารระบุคาํขอบรกิารใหมใ่หก้บัผูจ้ดัการของเจา้ของ และลาํดบัความสาํคญัเปลีย่นเป็น สาํคญัมาก 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการดงักลา่ว ผูดู้แลระบบของบรษิทัตอ้งตัง้กฎเวริ์กโฟลวส์าํหรบัประเภทเรคคอรด์คาํขอบรกิารซึง่มกีารตัง้คา่ดงัต่อไปนี้: 

1 ทรกิเกอรข์องกฎมกีารตัง้คา่ดงันี้: เมือ่บนัทกึเรคคอรด์ใหม.่ 

2 เงือ่นไขของกฎระบุวา่สถานะของคาํขอบรกิารตอ้งไมเ่ป็น รอดําเนนิการ ดงันี้: 

[<Status>]<>LookupValue("SR_STATUS", "รอดําเนนิการ") 
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3 ลาํดบัของการดําเนนิการต่อไปนี้อยู่ในกฎเวริก์โฟลว์: 

a การดําเนนิการรอดว้ยระยะเวลา 24 ชัว่โมง โดยเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายประเมนิเงือ่นไขกฎอกีครัง้หลงัจากรอ 

b การดําเนนิการอปัเดตคา่ เพือ่เปลีย่นฟิลด์ ลาํดบัความสาํคญั ของคาํขอบรกิารไปเป็น เรง่ด่วน 

c การดําเนนิการสง่อเีมล์ จะสง่อเีมลไ์ปยงัเจา้ของคาํขอบรกิาร เพือ่แจง้เจา้ของวา่ลาํดบัความสาํคญัของคาํขอบรกิารเปลีย่นเป็น เรง่ด่วน และตอ้งมกีารอปัเดตคาํขอบรกิาร 

d การดําเนนิการรอดว้ยระยะเวลา 24 ชัว่โมง โดยเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายประเมนิเงือ่นไขกฎอกีครัง้หลงัจากรอ 

e การดําเนนิการอปัเดตคา่ เพือ่เปลีย่นฟิลด์ ลาํดบัความสาํคญั ของคาํขอบรกิารไปเป็น สาํคญัมาก 

f การดําเนนิการอปัเดตคา่ เพือ่ระบุผูจ้ดัการของเจา้ของเดมิเป็นเจา้ของใหม ่

g การดําเนนิการสง่อเีมล์ จะสง่อเีมลไ์ปยงัเจา้ของคาํขอบรกิารและผูจ้ดัการของเจา้ของ เพือ่แจง้วา่มกีารระบุคาํขอบรกิารใหม ่และลาํดบัความสาํคญัของคาํขอบรกิารเปลีย่นเป็น สาํคญัมาก 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการจดัทาํการดําเนนิการรอและการดาํเนนิการอปัเดตคา่ตามกฎเวริก์โฟลวแ์ละในกจิกรรมตามกาํหนดการ โปรดดูที ่การจดัทาํการดําเนนิการเวริ์กโฟลว์: รอ (ในหน้า 406) และ 
การจดัทาํการดําเนนิการเวริ์กโฟลว์: อปัเดตคา่ (ในหน้า 404) 

หมายเหตุ: ชือ่ฟิลด์ทีไ่มอ่า้งองิกบัภาษาและ Syntax ของชือ่ฟิลด์ทีใ่ชใ้นนพิจน์ตวัอย่างใดๆ ในหวัขอ้นี้เป็นชือ่ฟิลด์และ Syntax ของชือ่ฟิลดท์ีใ่ชใ้น Expression Builder 
ในรลีสีกอ่นหน้า Release 29 Service Pack 1 ตวัอย่างเหลา่นี้ยงัคงใชไ้ด้ อย่างไรกต็าม หากคุณเลอืกฟิลด์ทีส่อดคลอ้งสาํหรบันิพจน์จากรายการฟิลด์ใน Expression 
Builder ใน Release 29 Service Pack 1 หรอืต่อมา ชือ่ฟิลด์และ Syntax ของชือ่ฟิลด์จะแตกต่างจากทีแ่สดงอยู่ในตวัอย่าง 
จงึขอแนะนําใหค้ณุเลอืกฟิลด์สาํหรบันพิจน์ของคุณจากรายการฟิลด์ใน Expression Builder เสมอ เพือ่ใหช้ือ่ฟิลด์และ Syntax ของชือ่ฟิลดถ์ูกตอ้งเสมอ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัชือ่ฟิลด์และ Syntax ของชือ่ฟิลด์ในนพิจน์ โปรดดูที ่เกีย่วกบันิพจน์ (ในหน้า 719) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูเวริก์โฟลว์ทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบักฎเวริก์โฟลว์ (ในหน้า 354) 

 เกีย่วกบัการดําเนนิการของเวริ์กโฟลว์ (ในหน้า 363) 

 การจดัทาํกฎเวริก์โฟลว์ (ในหน้า 372) 

 การเปลีย่นแปลงลาํดบัการดําเนินการของกฎเวริก์โฟลว ์(ในหน้า 409) 

 การยกเลกิกฎและการดําเนินการของเวริก์โฟลว์ (โปรดดูที ่"การยกเลกิกฎและการดําเนินการเวริ์กโฟลว์" ในหน้า 411) 

 การลบกฎและการดําเนนิการของเวริ์กโฟลว์ (โปรดดูที ่"การลบกฎและการดําเนนิการเวริก์โฟลว์" ในหน้า 412) 
 

เก่ียวกบัความล้มเหลวของกฎเวิรก์โฟลวแ์ละการดาํเนินการของเวิรก์โฟลว ์
ลกัษณะทีป่รากฏใหเ้หน็เมือ่กฎเวริก์โฟลวห์รอืการดาํเนนิการของกฎเวริก์โฟลวล์ม้เหลวจะขึน้อยู่กบัสิง่ต่อไปนี้: 

 ปจัจยัทีจ่ะพจิารณาวา่กฎเวริก์โฟลวเ์ป็นกฎกอ่นกจิกรรม กฎหลงักจิกรรม หรอืกจิกรรมตามกาํหนดการ จะกาํหนดโดยกจิกรรมทรกิเกอรใ์นกฎเวริ์กโฟลว์ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบักจิกรรมทรกิเกอร์ โปรดดูที ่เกีย่วกบักฎเวริก์โฟลว์ (ในหน้า 354) 

 ประเภทของขอ้ผดิพลาดทีท่าํใหก้ฎเวริ์กโฟลว์หรอืการดําเนนิการของเวริ์กโฟลวล์ม้เหลว 

ต่อไปนี้คอืตวัอย่างสว่นหนึ่งของขอ้ผดิพลาดทีท่าํใหก้ฎเวริ์กโฟลว์หรอืการดําเนนิการของเวริ์กโฟลว์ลม้เหลว: 

 ขอ้ผดิพลาดของ Syntax ในนพิจน์ในเงือ่นไขของกฎเวริก์โฟลวห์รอืในการดําเนินการของเวริ์กโฟลว ์ขอ้ผดิพลาดของ Syntax 
บางอย่างไมส่ามารถพบไดโ้ดยโปรแกรมสรา้งนพิจน์ขณะจดัทาํกฎเวริก์โฟลวห์รอืการดําเนินการของเวริก์โฟลว์ 
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 ขอ้ผดิพลาดดา้นความหมายในนพิจน์ในเงือ่นไขของกฎเวริก์โฟลวห์รอืในการดําเนินการของเวริก์โฟลว์ ต่อไปนี้คอืตวัอย่างของขอ้ผดิพลาดดา้นความหมายทีส่ามารถเกดิขึน้ได:้ 

 ฟิลด์ในนพิจน์ไมส่ามารถถูกระบุไดโ้ดย Oracle CRM On Demand 
เนื่องจากแทก็การใชร้ว่มกนัสาํหรบัฟิลด์นัน้มกีารเปลีย่นแปลงหลงัจากการจดัทาํกฎเวริก์โฟลวห์รอืการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์ 

 มกีารระบุคา่ทีไ่มถู่กตอ้งสาํหรบัฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกในนพิจน์ 

ความล้มเหลวของกฎเวิรก์โฟลวแ์ละการดาํเนินการของเวิรก์โฟลวห์ลงักิจกรรม 
ตารางต่อไปนี้อธบิายผลลพัธ์ของขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ในกฎเวริก์โฟลว์หลงักจิกรรมและการดําเนินการของเวริ์กโฟลวต์ามกฎเหลา่นัน้ 

ประเภทของข้อผิดพลาด ผลลพัธ ์ ส่ิงท่ีจะถกูรายงานในการตรวจสอบข้อผิด

พลาดเวิรก์โฟลว ์

ขอ้ผดิพลาด Syntax 
ในเงือ่นไขของกฎเวริก์โฟลว ์

 การดําเนนิการในกฎเวริ์กโฟลวจ์ะไมถู่กดําเนนิการ 

 ระบบจะรายงานความลม้เหลวในการตรวจสอบขอ้ผดิพลาดเวริก์โฟลว ์

 กฎเวริก์โฟลวท์ีต่ ัง้คา่ไวส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์และกจิกรรมทรกิเกอร์

เดยีวกนัจะไมถู่กทรกิเกอร์ 

 การดําเนนิการทีท่รกิเกอรก์ฎเวริก์โฟลวจ์ะไมไ่ดร้บัผลกระทบจากความ

ลม้เหลวของกฎ 

รายละเอยีดของกฎเวริก์โฟลวท์ีพ่บขอ้ผดิพล

าด พรอ้มทัง้รายละเอยีดของขอ้ผดิพลาด 

ขอ้ผดิพลาด Syntax 
ในการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์ 

 การดําเนนิการของเวริก์โฟลวล์ม้เหลว 

 ระบบจะรายงานความลม้เหลวในการตรวจสอบขอ้ผดิพลาดเวริก์โฟลว ์

 หากมกีารดําเนินการอืน่อยู่ในกฎเวริก์โฟลว์ 
การดําเนนิการเหลา่นัน้จะถูกดําเนินการ 

 หากมกีฎเวริ์กโฟลวอ์ืน่อยู่สาํหรบัประเภทเรคคอร์ดและกจิกรรมทรกิเก

อรเ์ดยีวกนั 
กฎเหลา่นัน้จะถูกทรกิเกอรแ์ละการดําเนนิการในกฎเหลา่นัน้จะถูกดําเนิ

นการ 

 การดําเนนิการทีท่รกิเกอรก์ฎเวริก์โฟลวจ์ะไมไ่ดร้บัผลกระทบจากความ

ลม้เหลวของการดําเนนิการของเวริ์กโฟลว ์

รายละเอยีดของการดําเนนิการของเวริ์กโฟล

วท์ีพ่บขอ้ผดิพลาด 
พรอ้มทัง้รายละเอยีดของขอ้ผดิพลาด 

ขอ้ผดิพลาดดา้นความหมายในเงือ่นไขขอ

งกฎเวริ์กโฟลว์ 
 การดําเนนิการในกฎเวริ์กโฟลวจ์ะไมถู่กดําเนนิการ 

 ระบบจะรายงานความลม้เหลวในการตรวจสอบขอ้ผดิพลาดเวริก์โฟลว ์

 หากมกีฎเวริ์กโฟลวอ์ืน่อยู่สาํหรบัประเภทเรคคอร์ดและกจิกรรมทรกิเก

อรเ์ดยีวกนั 
กฎเหลา่นัน้จะถูกทรกิเกอรแ์ละการดําเนนิการในกฎเหลา่นัน้จะถูกดําเนิ

นการ 

 การดําเนนิการทีท่รกิเกอรก์ฎเวริก์โฟลวจ์ะไมไ่ดร้บัผลกระทบจากความ

ลม้เหลวของกฎ 

รายละเอยีดของกฎเวริก์โฟลวท์ีพ่บขอ้ผดิพล

าด พรอ้มทัง้รายละเอยีดของขอ้ผดิพลาด 

ขอ้ผดิพลาดดา้นความหมายในการดําเนิ

นการของเวริก์โฟลว์ 
 การดําเนนิการของเวริก์โฟลวล์ม้เหลว 

 ระบบจะรายงานความลม้เหลวในการตรวจสอบขอ้ผดิพลาดเวริก์โฟลว ์

 หากมกีารดําเนินการอืน่อยู่ในกฎเวริก์โฟลว์ 
การดําเนนิการเหลา่นัน้จะถูกดําเนินการ 

รายละเอยีดของการดําเนนิการของเวริ์กโฟล

วท์ีพ่บขอ้ผดิพลาด 
พรอ้มทัง้รายละเอยีดของขอ้ผดิพลาด 
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ประเภทของข้อผิดพลาด ผลลพัธ ์ ส่ิงท่ีจะถกูรายงานในการตรวจสอบข้อผิด

พลาดเวิรก์โฟลว ์

 หากมกีฎเวริ์กโฟลวอ์ืน่อยู่สาํหรบัประเภทเรคคอร์ดและกจิกรรมทรกิเก

อรเ์ดยีวกนั 
กฎเหลา่นัน้จะถูกทรกิเกอรแ์ละการดําเนนิการในกฎเหลา่นัน้จะถูกดําเนิ

นการ 

 การดําเนนิการทีท่รกิเกอรก์ฎเวริก์โฟลวจ์ะไมไ่ดร้บัผลกระทบจากความ

ลม้เหลวของการดําเนนิการของเวริ์กโฟลว ์

ขอ้ผดิพลาดอืน่ๆ 
ในการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์ 

 การดําเนนิการของเวริก์โฟลวล์ม้เหลว 

 ระบบจะรายงานความลม้เหลวในการตรวจสอบขอ้ผดิพลาดเวริก์โฟลว ์

 หากมกีารดําเนินการอืน่อยู่ในกฎเวริก์โฟลว์ 
การดําเนนิการเหลา่นัน้จะถูกดําเนินการ 

 หากมกีฎเวริ์กโฟลวอ์ืน่อยู่สาํหรบัประเภทเรคคอร์ดและกจิกรรมทรกิเก

อรเ์ดยีวกนั 
กฎเหลา่นัน้จะถูกทรกิเกอรแ์ละการดําเนนิการในกฎเหลา่นัน้จะถูกดําเนิ

นการ 

 การดําเนนิการทีท่รกิเกอรก์ฎเวริก์โฟลวจ์ะไมไ่ดร้บัผลกระทบจากความ

ลม้เหลวของการดําเนนิการของเวริ์กโฟลว ์

รายละเอยีดของการดําเนนิการของเวริ์กโฟล

วท์ีล่ม้เหลว 
พรอ้มทัง้รายละเอยีดของขอ้ผดิพลาด 

ความล้มเหลวของกฎเวิรก์โฟลวแ์ละการดาํเนินการของเวิรก์โฟลวก่์อนกิจกรรม 
ตารางต่อไปนี้อธบิายผลลพัธ์ของขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ในกฎเวริก์โฟลว์กอ่นกจิกรรมและการดําเนนิการของกฎเวริก์โฟลวใ์นกฎเหลา่นัน้ 

ประเภทของข้อผิดพลาด ผลลพัธ ์ ส่ิงท่ีจะถกูรายงานในการตรวจสอบข้อผิด

พลาดเวิรก์โฟลว์ 

ขอ้ผดิพลาดของ Syntax 
ในเงือ่นไขของกฎเวริก์โฟลวห์รอืการดําเ

นนิการของเวริ์กโฟลว์ 

 การดําเนนิการในกฎเวริ์กโฟลวจ์ะไมถู่กดําเนนิการ 

 ระบบจะรายงานความลม้เหลวในการตรวจสอบขอ้ผดิพลาดเวริก์โฟลว ์

 กฎเวริก์โฟลวท์ีต่ ัง้คา่ไวส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์และกจิกรรมทรกิเกอร์

เดยีวกนัจะไมถู่กทรกิเกอร์ 

 การดําเนนิการทีท่รกิเกอรก์ฎเวริก์โฟลวจ์ะไมไ่ดร้บัผลกระทบจากความ

ลม้เหลวของกฎ 

รายละเอยีดของกฎเวริก์โฟลวห์รอืการดําเนนิ

การของเวริ์กโฟลว์ทีม่ขีอ้ผดิพลาดของ 
Syntax แรกทีพ่บ 
พรอ้มรายละเอยีดของขอ้ผดิพลาด 

ขอ้ผดิพลาดดา้นความหมายในเงือ่นไขขอ

งกฎเวริ์กโฟลว์ 
 การดําเนนิการในกฎเวริ์กโฟลวจ์ะไมถู่กดําเนนิการ 

 ระบบจะรายงานความลม้เหลวในการตรวจสอบขอ้ผดิพลาดเวริก์โฟลว ์

 หากกฎถูกทรกิเกอรโ์ดยการดําเนินการลบ เรคคอรด์จะถูกลบ 

 หากกฎถูกทรกิเกอรโ์ดยการดําเนินการอปัเดต 
เรคคอรด์ทีอ่ปัเดตจะถูกบนัทกึ 
เวน้แต่วา่จะเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายยกเลกิการบนัทกึในกฎเวริ์กโฟลว์  

หากเลอืกชอ่งทําเครือ่งหมายยกเลกิการบนัทกึในกฎเวริก์โฟลว์ 
การดําเนนิการอปัเดตทีท่รกิเกอรก์ฎเวริ์กโฟลวจ์ะถูกยกเลกิในแ

บบเดยีวกบัทีก่ารดําเนินการอปัเดตถูกยกเลกิ 
หากไมต่รงตามเงือ่นไขเกีย่วกบักฎ 

รายละเอยีดของกฎเวริก์โฟลวท์ีพ่บขอ้ผดิพล

าด พรอ้มทัง้รายละเอยีดของขอ้ผดิพลาด 
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ประเภทของข้อผิดพลาด ผลลพัธ ์ ส่ิงท่ีจะถกูรายงานในการตรวจสอบข้อผิด

พลาดเวิรก์โฟลว์ 

สาํหรบัรายละเอยีดวา่จะเกดิอะไรขึน้เมือ่การดําเนินการอปัเดตถู

กยกเลกิโดยฟงักช์นัการบนัทกึการยกเลกิเวริ์กโฟลว์ โปรดด ู
การยกเลกิการดําเนนิการบนัทกึเวริ์กโฟลว์ (ในหน้า 380) 

ขอ้ผดิพลาดดา้นความหมายในการดําเนิ

นการของเวริก์โฟลว์ 
 หากการดําเนนิการอปัเดตคา่ 

หรอืดําเนนิการจดัทาํกจิกรรมการใชง้านรว่มกนัใดๆ 
ในกฎเวริก์โฟลวแ์ลว้ การดําเนนิการดงักลา่วจะถูกโรลแบ็ค 
การดําเนนิการใดๆ ทีเ่หลอืบนกฎเวริก์โฟลว ์จะไมถู่กดําเนนิการ 

หมายเหตุ: หากมกีารดําเนนิการจดัทํางาน 
หรอืการดําเนินการสง่อเีมลใ์ดๆ แลว้ 
การดําเนนิการดงักลา่วจะไมส่ามารถโรลแบ็คได ้

 ขอ้ผดิพลาดจะถูกรายงานกลบัไปยงัผูใ้ชท้ีม่กีารดําเนนิการทีท่รกิเกอร์ก

ฎเวริก์โฟลว์ หากกฎเวริ์กโฟลวถ์ูกทรกิเกอรโ์ดยบรกิารทางเวบ็ 
ระบบจะรายงานความลม้เหลวของการดําเนนิการของเวริก์โฟลวใ์นการ

ตอบกลบัไปยงับรกิารทางเวบ็ 

 การดําเนนิการทีท่รกิเกอรก์ฎจะถูกปิดกัน้ 

ไมส่ามารถใชไ้ด ้

ขอ้ผดิพลาดอืน่ๆ 
ในการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์ 

 การดําเนนิการทีเ่หลอือยู่ในกฎเวริก์โฟลวจ์ะไมถู่กดําเนนิการ 

 ขอ้ผดิพลาดจะถูกรายงานกลบัไปยงัผูใ้ชท้ีม่กีารดําเนนิการทีท่รกิเกอร์ก

ฎเวริก์โฟลว์ หากกฎเวริ์กโฟลวถ์ูกทรกิเกอรโ์ดยบรกิารทางเวบ็ 
ระบบจะรายงานความลม้เหลวของการดําเนนิการของเวริก์โฟลวใ์นการ

ตอบกลบัไปยงับรกิารทางเวบ็ 

 การดําเนนิการทีท่รกิเกอรก์ฎจะถูกปิดกัน้ 

ไมส่ามารถใชไ้ด ้

ความล้มเหลวของกิจกรรมตามกาํหนดการและการดาํเนินการของเวิรก์โฟลว ์
ตารางต่อไปนี้อธบิายผลลพัธ์ของขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ในกจิกรรมตามกาํหนดการและการดําเนนิการของเวริก์โฟลวใ์นกจิกรรมตามกาํหนดการเหล่านัน้ 

ประเภทของข้อผิดพลาด ผลลพัธ ์ ส่ิงท่ีจะถกูรายงานในการตรวจสอบข้อผิด

พลาดเวิรก์โฟลว์ 

ขอ้ผดิพลาด Syntax 
ในการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์ 

 การดําเนนิการของเวริ์กโฟลวล์ม้เหลวสาํหรบัแต่ละเรคคอรด์ในรายการ 

 มกีารรายงานอนิสแตนซใ์นการตรวจสอบขอ้ผดิพลาดเวริก์โฟลวส์าํหรบั

ความลม้เหลวแต่ละรายการ 

 หากมกีารดําเนินการอืน่อยู่ในกจิกรรมตามกาํหนดการ 
การดําเนนิการเหลา่นัน้จะถูกดําเนินการ 

 ความลม้เหลวของการดําเนนิการเวริก์โฟลวจ์ะไม่ป้องกนัการสรา้งอนิส

แตนซท์ีร่อดําเนนิการสาํหรบัการเกดิขึน้ตามกาํหนดการครัง้ถดัไปของ

กจิกรรม 

รายละเอยีดของการดําเนนิการของเวริ์กโฟล

วท์ีม่ขีอ้ผดิพลาดของ Syntax ทีพ่บ 
พรอ้มรายละเอยีดของขอ้ผดิพลาด 

ขอ้ผดิพลาดดา้นความหมายในการดําเนิ

นการของเวริก์โฟลว์ 
 การดําเนนิการของเวริ์กโฟลวล์ม้เหลวสาํหรบัแต่ละเรคคอรด์ในรายการ 

 มกีารรายงานอนิสแตนซใ์นการตรวจสอบขอ้ผดิพลาดเวริก์โฟลวส์าํหรบั

ความลม้เหลวแต่ละรายการ 

รายละเอยีดของการดําเนนิการของเวริ์กโฟล

วท์ีพ่บขอ้ผดิพลาด 
พรอ้มทัง้รายละเอยีดของขอ้ผดิพลาด 
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ประเภทของข้อผิดพลาด ผลลพัธ ์ ส่ิงท่ีจะถกูรายงานในการตรวจสอบข้อผิด

พลาดเวิรก์โฟลว์ 

 หากมกีารดําเนินการอืน่อยู่ในกจิกรรมตามกาํหนดการ 
การดําเนนิการเหลา่นัน้จะถูกดําเนินการ 

 ความลม้เหลวของการดําเนนิการเวริก์โฟลวจ์ะไม่ป้องกนัการสรา้งอนิส

แตนซท์ีร่อดําเนนิการสาํหรบัการเกดิขึน้ตามกาํหนดการครัง้ถดัไปของ

กจิกรรม  

จํานวนเรคคอรด์ทีส่ง่กลบัในรายการทีร่ะ

บุในกจิกรรมตามกาํหนดการเกนิจํานวนสู

งสดุทีอ่นุญาตแลว้ 

 จะไมม่กีารทาํการดําเนนิการในกจิกรรมตามกาํหนดการสาํหรบัเรคคอร์

ดใดๆ ในรายการ 

 ระบบจะรายงานความลม้เหลวในการตรวจสอบขอ้ผดิพลาดเวริก์โฟลว ์
มกีารรายงานอนิสแตนซเ์ดีย่ว 

 ความลม้เหลวจะไมป้่องกนัการสรา้งอนิสแตนซท์ีร่อดําเนนิการสาํหรบัก

ารเกดิขึน้ตามกาํหนดการครัง้ถดัไปของกจิกรรม 

รายละเอยีดของกจิกรรมตามกาํหนดการทีล่ม้

เหลว พรอ้มทัง้รายละเอยีดของขอ้ผดิพลาด 

ผูใ้ชท้ีท่าํใหก้จิกรรมตามกาํหนดการใชง้า

นได ้
ไมม่สีทิธิเ์ขา้ใชใ้นรายการทีร่ะบุในกจิกรร

มตามกําหนดการ 

 จะไมม่กีารทาํการดําเนนิการในกจิกรรมตามกาํหนดการสาํหรบัเรคคอร์

ดใดๆ ในรายการ 

 ระบบจะรายงานความลม้เหลวในการตรวจสอบขอ้ผดิพลาดเวริก์โฟลว ์
มกีารรายงานอนิสแตนซเ์ดีย่ว 

 ความลม้เหลวจะไมป้่องกนัการสรา้งอนิสแตนซท์ีร่อดําเนนิการสาํหรบัก

ารเกดิขึน้ตามกาํหนดการครัง้ถดัไปของกจิกรรม 

รายละเอยีดของกจิกรรมตามกาํหนดการทีล่ม้

เหลว พรอ้มทัง้รายละเอยีดของขอ้ผดิพลาด 

ขอ้ผดิพลาดอืน่ๆ 
ในการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์ 

 การดําเนนิการของเวริก์โฟลวล์ม้เหลวสาํหรบัแต่ละเรคคอรด์ในรายการ 

 มกีารรายงานอนิสแตนซใ์นการตรวจสอบขอ้ผดิพลาดเวริก์โฟลวส์าํหรบั

ความลม้เหลวแต่ละรายการ 

 หากมกีารดําเนินการอืน่อยู่ในกจิกรรมตามกาํหนดการ 
การดําเนนิการเหลา่นัน้จะถูกดําเนินการ 

 ความลม้เหลวของการดําเนนิการเวริก์โฟลวจ์ะไม่ป้องกนัการสรา้งอนิส

แตนซ์ทีร่อดําเนนิการสาํหรบัการเกดิขึน้ตามกาํหนดการครัง้ถดัไปของ

กจิกรรม 

รายละเอยีดของการดําเนนิการของเวริ์กโฟล

วท์ีล่ม้เหลว 
พรอ้มทัง้รายละเอยีดของขอ้ผดิพลาด 

หมายเหตุ: หลงัจากอนิสแตนซข์องกจิกรรมตามกาํหนดการลม้เหลว อนิสแตนซอ์กีหนึ่งรายการจะถูกสรา้งขึน้สาํหรบัการเกดิขึน้ตามกาํหนดการครัง้ถดัไปของกจิกรรม 
คณุไมส่ามารถสง่อนิสแตนซ์ทีล่ม้เหลวอกีครัง้ได้ 
 

ข้อควรพิจารณาเมือ่จดัทาํกฎเวิรก์โฟลวส์าํหรบัประเภทเรคคอรด์ผูใ้ช้ 
โปรดคาํนงึถงึขอ้ควรพจิารณาต่อไปนี้เมือ่จดัทาํกฎเวริก์โฟลวส์าํหรบัประเภทเรคคอรด์ผูใ้ช:้ 

 ในการจดัทาํกฎเวริก์โฟลวส์าํหรบัประเภทเรคคอร์ดผูใ้ช ้คณุตอ้งเปิดใชง้านสทิธิต์่อไปนี้ทัง้สองสทิธิใ์นบทบาทผูใ้ชข้องคณุ: 

 จดัการกฎขอ้มลู - จดัการกฎเวริ์กโฟลว์ 

 จดัการกฎขอ้มลู - จดัการกฎเวริ์กโฟลวส์าํหรบัผูใ้ช ้
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 กฎเวริก์โฟลวส์าํหรบัประเภทเรคคอรด์ผูใ้ชจ้ะไมม่กีารทรกิเกอรใ์นกรณตี่อไปนี้: 

 เมือ่มกีารดําเนินการเปลีย่นแปลงกบัเรคคอรด์ผูใ้ชโ้ดย Oracle CRM On Demand Customer Care ตามคาํขอของบรษิทัของคณุ  

หมายเหตุ: ผูใ้ชส้ามารถใหส้ทิธิก์ารไซน์อนิเขา้สู ่Oracle CRM On Demand แก่พนกังานฝา่ยบรกิารดา้นเทคนิคเพือ่แกป้ญัหาได ้
หากพนกังานฝา่ยบรกิารดา้นเทคนิคทาํการเปลีย่นแปลงเรคคอรด์ผูใ้ชข้ณะไซน์อนิในฐานะผูใ้ช ้
ระบบจะถอืวา่การเปลีย่นแปลงดงักลา่วเกดิขึน้โดยผูใ้ชท้ีม่อบสทิธิก์ารดําเนินการใหแ้กพ่นักงานฝา่ยบรกิารดา้นเทคนคิ 
และการเปลีย่นแปลงจะทรกิเกอรก์ฎเวริ์กโฟลว์ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 

 เมือ่รหสัผา่นของผูใ้ชม้กีารรเีซต็โดยผูดู้แลระบบทีค่ลกิ รเีซต็รหสัผา่นในเรคคอรด์ของผูใ้ช ้

หมายเหตุ: หากผูดู้แลระบบเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย สง่อเีมลร์หสัผา่นชัว่คราวเมือ่ฉันคลกิบนัทกึ ในเรคคอรด์ผูใ้ช ้ระบบจะถอืวา่การดําเนนิการนี้เป็นการอปัเดตเรคคอรด์ผูใ้ช ้
และการเปลีย่นแปลงจะทรกิเกอรก์ฎเวริ์กโฟลว์ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 

 เมือ่รหสัผา่นของผูใ้ชม้กีารรเีซต็ผา่นบรกิารทางเวบ็ 

 เมือ่ผูใ้ชต้ัง้คา่รหสัผา่นของตนหลงัไซน์อนิเขา้สู ่Oracle CRM On Demand เป็นครัง้แรก 

 เมือ่ผูใ้ชเ้ปลีย่นรหสัผา่นของตน 

 เมือ่ผูใ้ชต้ัง้คา่คาํถามสาํหรบัการรกัษาความปลอดภยัของตนหลงัไซน์อนิเขา้สู่ Oracle CRM On Demand เป็นครัง้แรก 

 เมือ่ผูใ้ชเ้ปลีย่นคาํถามสาํหรบัการรกัษาความปลอดภยัของตน 

 เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงโควตา้การขายในเรคคอรด์ผูใ้ช ้

 ไมส่นบัสนุนการดําเนินการของเวริก์โฟลว ์ระบุสมุดบนัทกึ สาํหรบักฎเวริก์โฟลวข์องประเภทเรคคอรด์ผูใ้ช ้
ทีเ่ป็นเชน่นี้เนื่องจากการระบุสมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองใหก้บัเรคคอรด์ผูใ้ชไ้มไ่ดเ้ป็นไปในรปูแบบเดยีวกนักบัการระบุสมดุบนัทกึใหก้บัประเภทเรคคอรด์อืน่ๆ เชน่ บรษิทั ผูต้ดิต่อ และอืน่ๆ 
แมว้า่จะสามารถเชือ่มโยงผูใ้ชก้บัสมดุบนัทกึเพือ่ใหส้ทิธิผ์ูใ้ชใ้นการเขา้ใชเ้รคคอรด์ในสมดุบนัทกึได ้แต่เฉพาะสมดุบนัทกึผูใ้ชด้ฟีอลต์ของผูใ้ชเ้ทา่นัน้ทีร่ะบบจะระบุใหก้บัเรคคอรด์ผูใ้ช ้

 คณุไมส่ามารถใชก้ารดําเนนิการของเวริ์กโฟลว์ อปัเดตคา่ เพือ่อปัเดตฟิลด์สถานะในเรคคอรด์ผูใ้ช ้

 หากกฎเวริก์โฟลวส์าํหรบัประเภทเรคคอรด์ผูใ้ชม้กีารดําเนนิการอปัเดตคา่ และหากกฎเวริก์โฟลวม์กีารทรกิเกอรโ์ดยการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัเรคคอรด์ผูใ้ชผ้า่นลงิค์การตัง้คา่ของฉัน 
การดําเนนิการอปัเดตคา่จะไมอ่ปัเดตฟิลด์ใดๆ ทีเ่ป็นแบบอ่านอยา่งเดยีวสาํหรบัผูใ้ช ้

 เมือ่คณุจดัทาํการดําเนนิการของเวริ์กโฟลว์ สง่อเีมล์ สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ผูใ้ช ้จะไมม่ตีวัเลอืกทีอ่ยู่อเีมลท์ีร่ะบุใหใ้ชใ้นฟิลด์ 'ถงึ' 
มเีพยีงตวัเลอืกผูใ้ชเ้ฉพาะและผูใ้ชท้ีเ่กีย่วขอ้งในเรคคอรด์เทา่นัน้ทีส่ามารถเลอืกใชไ้ด ้สาํหรบัตวัเลอืกผูใ้ชท้ีเ่กีย่วขอ้งในเรคคอรด์ คณุสามารถเลอืกตวัเลอืกใดตวัเลอืกหนึง่ต่อไปนี้: 

 ผูใ้ช้ปัจจุบนั คอืผูใ้ชท้ีเ่ป็นผูด้ําเนินการทรกิเกอร์กฎเวริก์โฟลว์ 

 หวัหน้างาน คอืผูใ้ชท้ีม่ชี ือ่อยู่ในฟิลด์หวัหน้างานในเรคคอรด์ผูใ้ช ้ซึง่จดัทาํและอปัเดตโดยการดําเนนิการทีท่รกิเกอรก์ฎเวริก์โฟลว์ 

 ผูร้บัรายงาน คอืผูใ้ชท้ีม่ชี ือ่อยู่ในฟิลด์ผูร้บัรายงานในเรคคอรด์ผูใ้ช ้ซึง่จดัทาํและอปัเดตโดยการดําเนนิการทีท่รกิเกอร์กฎเวริก์โฟลว์ 

ในทาํนองเดยีวกนั เมือ่คณุจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลว ์จดัทาํงาน สาํหรบัประเภทเรคคอร์ดผูใ้ช ้ตวัเลอืกทีส่ามารถใชไ้ดส้าํหรบัตวัเลอืกผูใ้ชท้ีเ่กีย่วขอ้งในเรคคอรด์ในฟิลด์เจา้ของคอื 
ผูใ้ชป้จัจบุนั หวัหน้างาน และผูร้บัรายงาน 

 

การจดัทาํกฎเวิรก์โฟลว ์
หวัขอ้นี้อธบิายวธิกีารจดัทาํกฎเวริก์โฟลวท์ีม่กีจิกรรมทรกิเกอรน์อกเหนอืจากกจิกรรมตามกาํหนดการ สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการจดัทาํกฎเวริก์โฟลวท์ีม่กีจิกรรมทรกิเกอรเ์ป็นกจิกรรมตามกาํหนดการ 
โปรดดูที ่การจดัทาํกจิกรรมตามกําหนดการ (ในหน้า 377) 

หมายเหตุ: หากมกีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ใชง้านการสนบัสนุนการแปลภาษาสาํหรบัขอ้ความของเวริก์โฟลวย์กเลกิการบนัทกึ ในโปรไฟลบ์รษิทั 
ฟิลด์ภาษาในการแปลจะสามารถใชไ้ดใ้นเพจรายละเอยีดกฎเวริก์โฟลว์ และในเพจแกไ้ขกฎเวริ์กโฟลว์ เมือ่คณุแกไ้ขกฎเวริก์โฟลวท์ีม่อียู่ ทัง้นี้ 
ฟิลด์ภาษาในการแปลจะยอมใหคุ้ณป้อนคาํแปลของขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดทีก่าํหนดเอง ซึง่จะปรากฏใหก้บัผูใ้ชห้รอืบรกิารทางเวบ็ หากไมต่รงตามเงือ่นไขในกฎเวริ์กโฟลว์ 
และมกีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ยกเลกิการบนัทกึ สาํหรบักฎนัน้ๆ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์ภาษาในการแปล โปรดดูที ่การยกเลกิการดําเนนิการบนัทกึเวริก์โฟลว์ (ในหน้า 380) 
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ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ฟงักช์นัเวริ์กโฟลวใ์น Oracle CRM On Demand ตอ้งไดร้บัการตัง้คา่สาํหรบับรษิทัของคุณ ตามทีอ่ธบิายใน เกีย่วกบักฎเวริก์โฟลว์ (ในหน้า 354) 
ในการดําเนนิการตามขัน้ตอนทีไ่ดอ้ธบิายในหวัขอ้นี้ บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิ ์'จดัการกฎขอ้มลู - จดัการกฎเวริ์กโฟลว์' ในการสรา้งกฎเวริ์กโฟลวส์าํหรบัประเภทเรคคอรด์ผูใ้ช ้คณุจะตอ้งมสีทิธิ ์
จดัการกฎขอ้มลู - จดัการกฎเวริ์กโฟลวส์าํหรบัผูใ้ช ้ในบทบาทผูใ้ชข้องคณุ ผูดู้แลระบบสามารถใชส้ทิธิน์ี้สาํหรบับทบาทผูดู้แลระบบและสาํหรบับทบาทอืน่ๆ ไดห้ากจําเป็น 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัขอ้ควรพจิารณาเมือ่จดัทาํกฎเวริก์โฟลวส์าํหรบัประเภทเรคคอรด์ผูใ้ช ้โปรดดูที ่ขอ้ควรพจิารณาเมือ่จดัทาํกฎเวริก์โฟลว์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ผูใ้ช ้(ในหน้า 371) 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการเพิม่สทิธิใ์นบทบาท โปรดดูที ่การเพิม่บทบาท (ในหน้า 258) 

หมายเหตุ: หลงัจากจดัทํากฎ คณุไมส่ามารถเปลีย่นแปลงประเภทเรคคอรด์หรอืกจิกรรมทรกิเกอร์ในกฎได ้อย่างไรกต็าม คณุสามารถอปัเดตเงือ่นไขเวริก์โฟลวไ์ด ้

ในการจดัทาํกฎเวิรก์โฟลว ์

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการจดัการกระบวนการทางธุรกจิ คลกิที ่การตัง้คา่เวริ์กโฟลว์ 

3 ในเพจกฎเวริก์โฟลว์ ใหท้าํอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 ในการจดัทาํกฎเวริก์โฟลวใ์หมจ่ากทีม่อียู่แลว้ ใหค้ลกิ คดัลอก ในกฎเวริก์โฟลวท์ีค่ณุตอ้งการคดัลอก 

 ในการจดัทาํกฎเวริก์โฟลวใ์หม่ทีไ่มข่ ึน้อยู่กบักฎทีม่อียู่ ใหค้ลกิ ใหม่ ในแถบชือ่ 

4 ในเพจรายละเอยีดกฎเวริก์โฟลว์ ในสว่นรายละเอยีดกฎเวริก์โฟลวห์ลกั ใหป้้อนขอ้มลูกฎ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายฟิลด์กฎต่างๆ 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ชือ่เวริก์โฟลว ์ ป้อนชือ่ทีไ่มซ่ํ้ากนั ไมเ่กนิ 50 ตวัอกัษร 

ใชง้าน ใชช้อ่งทาํเครือ่งหมายใชง้านเพือ่เปิดและปิดการใชก้ฎ สามารถใชง้านกฎเวริก์โฟลวห์ลายตวัไดใ้นเวลาเดยีวกนั 

ใบสัง่ ฟิลด์นี้เป็นแบบอ่านอย่างเดยีวเมือ่คณุจดัทาํกฎเวริก์โฟลว์ ฟิลด์จะกาํหนดลาํดบัที ่Oracle CRM On 
Demand จะเรยีกใชก้ฎทีอ่งิตามประเภทเรคคอรด์เดยีวกนัและกจิกรรมทรกิเกอรเ์ดยีวกนั 
และเมือ่สามารถดําเนินการได ้ประเภทเรคคอรด์หลกัเดยีวกนั Oracle CRM On Demand 
จะระบุกฎลงในหมายเลขลาํดบัทีไ่มใ่ชถ้ดัไปโดยอตัโนมตัสิาํหรบักฎตามประเภทเรคคอรด์เดยีวกนัและกจิกรรมทรกิเกอรเ์ดี

ยวกนั หากกจิกรรมทรกิเกอรส์าํหรบักฎเวริก์โฟลวเ์ป็น หลงัการเชือ่มโยงกบัคา่หลกั หรอื 
หลงัการยกเลกิการเชือ่มโยงจากคา่หลกั Oracle CRM On Demand 
จะระบุกฎลงในหมายเลขลาํดบัถดัไปทีไ่มใ่ชโ้ดยอตัโนมตั ิสาํหรบักฎตามประเภทเรคคอรด์เดยีวกนั 
กจิกรรมทรกิเกอรเ์ดยีวกนั และประเภทเรคคอรด์หลกัเดยีวกนั คณุสามารถเปลีย่นลําดบัของกฎเวริก์โฟลวใ์นภายหลงัได ้
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การเปลีย่นแปลงลาํดบัของกฎเวริก์โฟลว์ (โปรดดทูี ่
"การเปลีย่นลาํดบัของกฎเวริก์โฟลว์" ในหน้า 410) 

ออก หากคุณเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ออก บนกฎเวริ์กโฟลวน์ี้ และถา้เป็นไปตามเงือ่นไขบนกฎ 
จะมกีารดําเนนิการทีใ่ชง้านบนกฎเวริ์กโฟลว์นี้ อยา่งไรกต็าม 
ไมม่กีฎเวริก์โฟลวถ์ดัไปทีอ่งิตามประเภทเรคคอร์ดเดยีวกนัและกจิกรรมทรกิเกอรเ์ดยีวกนั และเมือ่สามารถทาํได้ 
ประเภทเรคคอรด์หลกัเดยีวกนั จะถูกทรกิเกอร์ 

หากไมเ่ป็นไปตามสภาวะบนกฎเวริ์กโฟลว์นี้ Oracle CRM On Demand 
จะดําเนนิการต่อไปยงักฎถดัไปในลาํดบั ไมว่า่การตัง้คา่ของชอ่งทาํเครือ่งหมาย ออก บนกฎเวริ์กโฟลวน์ี้จะเป็นอย่างไร 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

คาํอธบิาย (ไมจ่ําเป็น) ป้อนขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบักฎเวริก์โฟลว ์เชน่ วตัถุประสงคข์องกฎ 

ประเภทเรคคอรด์ เลอืกประเภทเรคคอรด์สาํหรบักฎเวริก์โฟลว์ 

สาํหรบัการจดัทาํ อปัเดต และลบกจิกรรมทรกิเกอร ์
กฎเวริก์โฟลวแ์ต่ละตวัจะเกีย่วขอ้งกบัประเภทเรคคอรด์หนึง่ประเภทเทา่นัน้ 
กฎจะไดร้บัการประเมนิสาํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้และการดําเนินการจะเกดิขึน้กบัประเภทเรคคอร์ดนัน้ 
หลงัจากจดัทาํกฎ คณุไมส่ามารถเปลีย่นแปลงประเภทเรคคอรด์ในกฎได ้ 

สาํหรบักฎเวริ์กโฟลว์ทีก่จิกรรมทรกิเกอรค์อื กจิกรรมทรกิเกอร์หลงัการเชือ่มโยงกบัค่าหลกัหรอืหลงัการแยกจากคา่หลกั 
ใหเ้ลอืกประเภทของเรคคอรด์ย่อย ตวัอย่างเชน่ 
หากคุณตอ้งการใหก้ฎเวริ์กโฟลว์ทรกิเกอรเ์มือ่เรคคอรด์ผูต้ดิตอ่เชือ่มโยงกบัเรคคอรด์บรษิทั ใหเ้ลอืกผูต้ดิต่อในฟิลด์นี้ 
และเลอืกบรษิทัในฟิลด์ประเภทเรคคอรด์หลกั 

กจิกรรมทรกิเกอร์ เลอืกกจิกรรมทีท่รกิเกอรก์ฎ 

เมือ่กจิกรรมนี้เกดิขึน้ในเรคคอรด์ของประเภททีร่ะบุ กฎจะไดร้บัการประเมนิ หลงัจากจดัทาํกฎ 
คณุไมส่ามารถเปลีย่นแปลงกจิกรรมทรกิเกอรใ์นกฎได ้

หมายเหตุ: 
กจิกรรมทรกิเกอรห์ลงัการเชือ่มโยงกบัคา่หลกัและหลงัการยกเลกิการเชือ่มโยงจากคา่หลกัใชไ้ดก้บัประเภทเรคคอรด์บรษิทั 
ผูต้ดิต่อ และโอกาสทางการขายเทา่นัน้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่
เกีย่วกบักจิกรรมทรกิเกอรก์ารเชือ่มโยงและการยกเลกิการเชือ่มโยง (ในหน้า 359) 

ประเภทเรคคอรด์หลกั ฟิลด์นี้จะปรากฏขึน้หากคณุเลอืกกจิกรรมทรกิเกอรห์ลงัการเชือ่มโยงกบัคา่หลกัหรอืกจิกรรมทรกิเกอรห์ลงัการแยกจากคา่

หลกั 

เลอืกประเภทเรคคอรด์หลกั ตวัอย่างเชน่ 
หากคุณตัง้คา่กฎเวริ์กโฟลว์ทีจ่ะทรกิเกอรเ์มือ่เรคคอรด์ผูต้ดิต่อเชือ่มโยงกบัเรคคอรด์บรษิทัหลกั ใหเ้ลอืกบรษิทัในฟิลด์นี้ 
และเลอืกผูต้ดิต่อในฟิลด์ประเภทเรคคอรด์ 

5 หากคุณตอ้งการกาํหนดเงือ่นไขกฎเวริ์กโฟลว์ คลกิทีไ่อคอน fx  ในสว่นเงือ่นไขกฎเวริ์กโฟลวข์องเพจ และใช ้Expression Builder เพือ่กาํหนดเงือ่นไขกฎเวริ์กโฟลว ์
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั Expression Builder โปรดดูที ่Expression Builder (ในหน้า 716) 

หมายเหตุ: หากคุณไม่กาํหนดเงือ่นไขใดๆ สาํหรบักฎเวริ์กโฟลว์ จะมกีารดําเนินการตามกฎทกุครัง้ทีก่ฎถูกทรกิเกอร์ 

เมือ่จดัทาํเงือ่นไขในกฎเวริก์โฟลว ์โปรดทราบประเดน็ต่อไปนี้: 

 เงือ่นไขกฎเวริก์โฟลวส์ามารถมตีวัอกัษรไดไ้มเ่กนิ 2048 ตวัอกัษร 

 คณุสามารถตัง้คา่กฎเวริ์กโฟลวเ์ฉพาะสาํหรบับทบาทหรอืชอ่งทางได ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจํากดักฎเวริก์โฟลวเ์ฉพาะบทบาทหรอืชอ่งทาง โปรดดูที ่
การจํากดักฎเวริก์โฟลวเ์ฉพาะชอ่งทางหรอืบทบาท (โปรดดูที ่"การจํากดักฎเวริก์โฟลวใ์หเ้ป็นชอ่งทางหรอืบทบาททีร่ะบุ" ในหน้า 382) 

 คณุสามารถตรวจสอบวา่เรคคอรด์มกีารอปัเดตหรอืไม ่โดยใชเ้งือ่นไขทีค่ลา้ยกบัต่อไปนี้ในกฎเวริก์โฟลว์ ในตวัอย่างนี้ สตรงิทีใ่ชต้รวจสอบวา่ฟิลด์มกีารเปลีย่นแปลงคอื Invalid 
แต่คณุสามารถใชส้ตรงิทีค่ณุตอ้งการได้ โดยตอ้งไมม่สีตรงินัน้เป็นคา่ในฟิลด์ทีก่าํลงัตรวจสอบ: 

IfNull([<FieldName>], "Invalid") <> IfNull(PRE("<FieldName>"), "Invalid") 

คาํเตือน: ฟงักช์นั PRE จะไมส่ง่คนืคา่กอ่นหน้าของฟิลด ์หากใชฟ้งักช์นัในเวริก์โฟลวห์รอืการดําเนนิการทีเ่รยีกใชห้ลงัจากการดําเนินการ รอ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟงักช์นั PRE() 
โปรดดูที ่PRE (ในหน้า 754) 

6 ในสว่นการดําเนนิการหากไมต่รงตามเงือ่นไขทีม่อียู่บนเพจรายละเอยีดกฎเวริก์โฟลว ์คณุสามารถระบุใหย้กเลกิการดําเนินการบนัทกึได้ หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขบนกฎ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการระบุใหย้กเลกิการดําเนนิการบนัทกึ หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขบนกฎ โปรดดูที ่การยกเลกิการดําเนินการบนัทกึเวริ์กโฟลว์ (ในหน้า 380) 

7 บนัทกึกฎเวริ์กโฟลว์ 
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เมือ่คณุบนัทกึกฎแลว้ คณุจะสามารถจดัทาํการดําเนนิการสาํหรบักฎนัน้ได ้คณุสามารถจดัทาํการดําเนนิการหลายรายการสาํหรบักฎเวริ์กโฟลว์หนึ่งกฎไดส้งูสดุ 25 รายการ 

หมายเหตุ: ชือ่ฟิลด์ทีไ่มอ่า้งองิกบัภาษาและ Syntax ของชือ่ฟิลด์ทีใ่ชใ้นนพิจน์ตวัอย่างใดๆ ในหวัขอ้นี้เป็นชือ่ฟิลด์และ Syntax ของชือ่ฟิลดท์ีใ่ชใ้น Expression Builder 
ในรลีสีกอ่นหน้า Release 29 Service Pack 1 ตวัอย่างเหลา่นี้ยงัคงใชไ้ด้ อย่างไรกต็าม หากคุณเลอืกฟิลด์ทีส่อดคลอ้งสาํหรบันิพจน์จากรายการฟิลด์ใน Expression 
Builder ใน Release 29 Service Pack 1 หรอืต่อมา ชือ่ฟิลด์และ Syntax ของชือ่ฟิลด์จะแตกต่างจากทีแ่สดงอยู่ในตวัอย่าง 
จงึขอแนะนําใหคุ้ณเลอืกฟิลด์สาํหรบันพิจน์ของคุณจากรายการฟิลด์ใน Expression Builder เสมอ เพือ่ใหช้ือ่ฟิลด์และ Syntax ของชือ่ฟิลด์ถูกตอ้งเสมอ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัชือ่ฟิลด์และ Syntax ของชือ่ฟิลด์ในนพิจน์ โปรดดูที ่เกีย่วกบันิพจน์ (ในหน้า 719) 

สาํหรบักระบวนการทลีะขัน้ตอนในการจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์ โปรดดูทีห่วัขอ้ต่อไปนี้: 

 การจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์: ระบุสมุดบนัทกึ (โปรดดูที ่"การจดัทาํการดําเนินการเวริก์โฟลว์: ระบุสมดุบนัทกึ" ในหน้า 383) 

 การจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์: จดัทาํกจิกรรมการใชง้านรว่มกนั (ในหน้า 385) 

 การจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์: จดัทาํงาน (ในหน้า 388) 

 การจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์: สง่อเีมล ์(ในหน้า 393) 

 การจดัทาํการดําเนนิการเวริ์กโฟลว์: อปัเดตคา่ (ในหน้า 404) 

 การจดัทาํการดําเนนิการเวริ์กโฟลว์: รอ (ในหน้า 406) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูเวริก์โฟลว์ทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบักฎเวริก์โฟลว์ (ในหน้า 354) 

 เกีย่วกบัการดําเนนิการของเวริ์กโฟลว์ (ในหน้า 363) 

 การจดัทาํกจิกรรมตามกาํหนดการ (ในหน้า 377) 

 การยกเลกิการดําเนนิการบนัทกึเวริ์กโฟลว์ (ในหน้า 380) 

 การเปลีย่นแปลงลาํดบัการดําเนินการของกฎเวริก์โฟลว ์(ในหน้า 409) 

 การเปลีย่นลาํดบัของกฎเวริก์โฟลว์ (ในหน้า 410) 

 การยกเลกิกฎและการดําเนินการของเวริก์โฟลว์ (โปรดดูที ่"การยกเลกิกฎและการดําเนินการเวริ์กโฟลว์" ในหน้า 411) 

 การลบกฎและการดําเนนิการของเวริ์กโฟลว์ (โปรดดูที ่"การลบกฎและการดําเนนิการเวริก์โฟลว์" ในหน้า 412) 
 

เก่ียวกบักิจกรรมตามกาํหนดการ 
กจิกรรมตามกาํหนดการเป็นกฎเวริก์โฟลวท์ีไ่มท่รกิเกอรโ์ดยการดําเนนิการของผูใ้ช ้แต่กจิกรรมตามกาํหนดการจะไดร้บัการดําเนนิการโดยอตัโนมตัเิมือ่ถงึวนัทีแ่ละเวลาทีร่ะบุ 
คณุสามารถตัง้คา่กจิกรรมตามกาํหนดการใหด้ําเนินการหลายครัง้ ตามชว่งเวลาทีค่ณุระบุบนกจิกรรมตามกาํหนดการ จะมกีารทาํการดําเนินการเวริ์กโฟลวใ์นกจิกรรมตามกาํหนดการในรายการของเรคคอรด์ 
ในขณะทีจ่ะมกีารทาํการดําเนินการในกฎเวริก์โฟลวป์ระเภทอืน่ในเรคคอรด์เดยีว 

หมายเหตุ: กจิกรรมทรกิเกอรส์าํหรบักจิกรรมตามกาํหนดการคอื กจิกรรมตามกาํหนดการ 

คณุสามารถจดัทาํกจิกรรมตามกาํหนดการสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ระดบับนสดุทัง้หมดทีส่นบัสนุนคุณสมบตักิารจดัการรายการ และสาํหรบัประเภทเรคคอรด์รายการราคา ผลติภณัฑ์ หมวดหมูผ่ลติภณัฑ ์
และผูใ้ช ้

เมือ่คณุจดัทาํกจิกรรมตามกาํหนดการ ใหเ้ลอืกรายการทีฟิ่ลเตอร์ทีส่ง่กลบัเรคคอรด์ทีค่ณุตอ้งการใหท้าํการดําเนนิการของเวริ์กโฟลว์ ในแต่ละครัง้ทีม่กีารทาํกจิกรรมตามกาํหนดการ 
จะมกีารทาํการดําเนินการสาํหรบัเรคคอรด์ทีถู่กสง่กลบัโดยรายการทีฟิ่ลเตอรใ์นวนัทีน่ัน้ เรคคอรด์จะถูกประมวลผลตามลาํดบั ซึง่กค็อื 
จะมกีารทาํการดําเนินการเวริ์กโฟลว์ทัง้หมดในกจิกรรมตามกาํหนดการตามลาํดบัทีร่ะบุในกจิกรรมตามกาํหนดการสาํหรบัเรคคอรด์แรกในรายการ 
จากนัน้จะมกีารทาํการดําเนนิการทัง้หมดสาํหรบัเรคคอรด์ทีส่องในรายการ เป็นตน้ 
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ตวัอย่าง คณุอาจตอ้งการให ้Oracle CRM On Demand สง่การแจง้เตอืนอเีมลใ์หก้บัเจา้ของของกจิกรรมเปิดทีเ่ลยวนัทีค่รบกาํหนดแลว้ 
และคุณตอ้งการใหท้าํซํ้าการดําเนนิการนี้ในชว่งเวลาหนึง่สปัดาห ์เมือ่ตอ้งการตัง้คา่นี้ 
คณุตอ้งจดัทาํกจิกรรมตามกาํหนดการทีคุ่ณเลอืกรายการทีร่ะบุไวก้อ่นหน้าทีส่ง่กลบักจิกรรมเปิดทัง้หมดทีเ่ลยวนัทีค่รบกาํหนดแลว้ คณุตัง้คา่กจิกรรมตามกาํหนดการใหท้าํซํ้าชว่งเวลาหนึ่งสปัดาห ์
แลว้จดัทาํการดําเนนิการ สง่อเีมล ์ในกจิกรรมตามกาํหนดการ อนิสแตนซแ์รกของกจิกรรมตามกําหนดการจะดําเนนิการในวนัทีเ่ริม่ต้นทีค่ณุระบุ 
และการแจง้เตอืนอเีมลจ์ะถูกสง่ไปยงัเจา้ของของกจิกรรมเปิดแต่ละรายการทีเ่ลยวนัทีค่รบกาํหนดแลว้ 
กจิกรรมตามกาํหนดการจะดําเนนิการโดยอตัโนมตัอิกีครัง้ในช่วงเวลาหนึง่สปัดาหจ์นกว่าจะถงึวนัทีส่ ิน้สดุทีค่ณุระบุไว ้(หรอืกจิกรรมทีไ่ดด้ําเนนิการตามจํานวนครัง้ทีค่ณุระบุไว)้ 

การเกดิขึน้ของกจิกรรมตามกาํหนดการจะไดร้บัการจดักาํหนดการและดําเนนิการดงันี้: 

 หลงัจากทีคุ่ณทาํใหก้จิกรรมตามกาํหนดการใชไ้ดแ้ลว้ จะมกีารสรา้งอนิสแตนซ์ทีร่อดําเนนิการสาํหรบัการเกดิขึน้ตามกาํหนดการแรกของกจิกรรม 
และสถานะของกจิกรรมตามกาํหนดการจะถูกตัง้ค่าเป็น ตามกําหนดการ อนิสแตนซท์ีร่อดําเนนิการจะแสดงในการตรวจสอบการรอเวริก์โฟลว์ 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัฟิลด์ทีแ่สดงสาํหรบัอนิสแตนซท์ีร่อดําเนนิการ โปรดดูที ่ฟิลดอ์นิสแตนซท์ีร่อดําเนนิการของเวริก์โฟลว ์(ในหน้า 422) 

หมายเหตุ: วนัทีเ่ริม่ใหมใ่นอนิสแตนซท์ีร่อดําเนินการของกจิกรรมตามกาํหนดการคอื เวลาทีเ่ป็นไปไดแ้รกสดุทีจ่ะดําเนนิการอนิสแตนซ์ อนิสแตนซอ์าจไดร้บัการดําเนนิการทนัท ี
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัโหลดบนฐานขอ้มลู Oracle CRM On Demand และบนเซริฟ์เวอร ์Oracle CRM On Demand ในเวลานัน้ 

 หลงัจากดําเนินการอนิสแตนซข์องกจิกรรมตามกาํหนดการแลว้ สิง่ต่อไปนี้จะเกดิขึน้: 

 ถา้มกีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย เปิดใชง้านการแจง้เตอืน ในกจิกรรมตามกาํหนดการ Oracle CRM On Demand 
จะสง่อเีมลใ์หก้บัผูใ้ชท้ีท่าํใหก้จิกรรมตามกาํหนดการใชง้านได้ เพือ่ยนืยนัวา่มกีารดําเนนิการอนิสแตนซ์ 

 จะมกีารสรา้งอนิสแตนซอ์กีรายการหนึ่งสาํหรบัการเกดิขึน้ของกจิกรรมตามกาํหนดการครัง้ถดัไป 

 เมือ่อนิสแตนซท์ัง้หมดของกจิกรรมตามกาํหนดการเสรจ็สิน้แลว้ กจิกรรมตามกาํหนดการจะถูกปิดใชง้าน (ซึง่กค็อื จะยกเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ใชง้าน 
ในกจิกรรมตามกาํหนดการโดยอตัโนมตั)ิ และสถานะของกจิกรรมตามกาํหนดการจะถูกตัง้คา่เป็น เสรจ็สิน้ 

สถานะกจิกรรมตามกาํหนดการ 
ฟิลดส์ถานะในกจิกรรมตามกาํหนดการจะไดร้บัการอปัเดตโดยอตัโนมตัแิละเป็นแบบอ่านอย่างเดยีว คา่ต่อไปนี้สามารถแสดงอยู่ในฟิลด์สถานะได:้ 

 ไมมี่กาํหนดการ กจิกรรมตามกาํหนดการไมไ่ดต้ัง้คา่ใหใ้ชง้านได ้

 ตัง้ค่าตามกาํหนดการ กจิกรรมตามกาํหนดการใชง้านไดแ้ละมอีนิสแตนซ์ทีร่อดําเนนิการของกจิกรรม 

 เสรจ็ส้ิน การเกดิขึน้ตามกําหนดการทัง้หมดของกจิกรรมตามกาํหนดการเสรจ็สิน้แลว้ 

 ส้ินสุดแล้ว อนิสแตนซท์ีส่รา้งลา่สดุของกจิกรรมตามกาํหนดการถูกลบออกจากการตรวจสอบการรอเวริก์โฟลว์ หรอืกจิกรรมตามกาํหนดการถูกยกเลกิการใชง้าน 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้เมือ่คณุลบอนิสแตนซข์องกจิกรรมตามกาํหนดการจากการตรวจสอบการรอเวริก์โฟลว์ โปรดดูที ่
การลบอนิสแตนซ์ทีร่อดําเนนิการออกจากการตรวจสอบการรอเวริก์โฟลว ์(ในหน้า 421)  

เก่ียวกบัการลบกิจกรรมตามกาํหนดการ 
ถา้คณุลบกจิกรรมตามกาํหนดการกอ่นทีส่ ิง่ทีเ่กดิขึน้ตามกาํหนดการของกจิกรรมทัง้หมดจะไดร้บัการดําเนนิการ สิง่ต่อไปนี้จะเกดิขึน้: 

 ถา้มอีนิสแตนซ์ทีร่อดําเนนิการของกจิกรรมตามกาํหนดการ อนิสแตนซจ์ะถูกลบออกจากการตรวจสอบการรอเวริ์กโฟลว์ 

 ถา้ในปจัจุบนัมกีารดําเนนิการกจิกรรมตามกาํหนดการอยู่ อนิสแตนซจ์ะลม้เหลว จะไม่มกีารรายงานความลม้เหลวในการตรวจสอบขอ้ผดิพลาดเวริก์โฟลว ์

 จะไมม่กีารสรา้งอนิสแตนซข์องกจิกรรมตามกาํหนดการ 

เก่ียวกบัการยกเลิกการใช้งานกิจกรรมตามกาํหนดการ 
ถา้คณุยกเลกิการใชง้านกจิกรรมตามกาํหนดการก่อนทีส่ ิง่ทีเ่กดิขึน้ตามกาํหนดการของกจิกรรมทัง้หมดจะไดร้บัการดําเนินการ สิง่ต่อไปนี้จะเกดิขึน้: 

 สถานะของกจิกรรมตามกาํหนดการจะถูกตัง้คา่เป็น สิน้สดุแลว้ 



การจดัการกระบวนการทางธรุกิจ 

 

การจดัการ Oracle CRM On Demand Release 37 
สงิหาคม 2018  377 

 

 ถา้มอีนิสแตนซ์ทีร่อดําเนนิการของกจิกรรมตามกาํหนดการ อนิสแตนซจ์ะถูกลบออกจากการตรวจสอบการรอเวริ์กโฟลว์ 

 ถา้ในปจัจุบนัมกีารดําเนนิการอนิสแตนซข์องกจิกรรมตามกาํหนดการ การดําเนนิการบางอย่างอาจลม้เหลว 

ในระหวา่งทีม่กีารดําเนนิการอนิสแตนซข์องกจิกรรมตามกาํหนดการ Oracle CRM On Demand จะตรวจสอบทกุหา้นาท ี
เพือ่ระบุวา่กจิกรรมตามกาํหนดการยงัคงใชง้านได้หรอืไม่ ถา้กจิกรรมตามกาํหนดการถูกยกเลกิการใชง้านแลว้ อนิสแตนซจ์ะสิน้สดุลง การดําเนินการใดๆ 
ทีย่งัไมไ่ดร้บัการดําเนนิการจะลม้เหลว และจะมกีารรายงานอนิสแตนซข์อ้ผดิพลาดสาํหรบัการดําเนินการทีล่ม้เหลวในการตรวจสอบขอ้ผดิพลาด 

 จะไมม่กีารสรา้งอนิสแตนซข์องกจิกรรมตามก◌ําหนดการ 

ถา้คณุเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ใชง้าน ในเรคคอรด์กจิกรรมตามกาํหนดการทีถู่กยกเลกิการใชง้านไปกอ่นหน้านี้ เรคคอรด์กจิกรรมตามกาํหนดการจะไดร้บัการจดัการเป็นกจิกรรมตามกาํหนดการใหม ่
หนึง่ในสิง่ต่อไปนี้จะเกดิขึน้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบักาํหนดการ: 

 ถา้มีการกาํหนดส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต สถานะของกจิกรรมตามกาํหนดการจะถูกตัง้คา่เป็น ตามกําหนดการ และจะมกีารสรา้งอนิสแตนซท์ีร่อดําเนนิการสาํหรบัการเกดิขึน้ตามกาํหนดการถดัไป 
จํานวนการเกดิขึน้ของกจิกรรมตามกาํหนดการจะไดร้บัการตัง้คา่ใหมเ่ป็น 1 เมือ่มกีารสรา้งอนิสแตนซ ์

 ถา้ไมมี่การกาํหนดส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต จะมกีารยกเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ใชง้าน ในกจิกรรมตามกาํหนดการอกีครัง้โดยอตัโนมตั ิ
และสถานะของกจิกรรมตามกาํหนดการจะถูกตัง้ค่าเป็น เสรจ็สิน้ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการจดัทาํกจิกรรมตามกาํหนดการ โปรดดูที ่การจดัทาํกจิกรรมตามกาํหนดการ (ในหน้า 377) 
 

การจดัทาํกิจกรรมตามกาํหนดการ 
หวัขอ้นี้อธบิายวธิจีดัทาํกจิกรรมตามกาํหนดการ ซึง่กค็อืกฎเวริ์กโฟลว์ทีม่กีจิกรรมทรกิเกอรเ์ป็นกจิกรรมตามกาํหนดการ สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการจดัทาํกฎเวริก์โฟลวท์ีม่กีจิกรรมทรกิเกอรอ์ืน่ๆ โปรดดูที ่
การจดัทาํกฎเวริก์โฟลว์ (ในหน้า 372) 

ขอ้ควรพจิารณาต่อไปนี้ใชเ้มือ่จดักาํหนดการกจิกรรม: 

 คณุไมส่ามารถระบุเงือ่นไขในกจิกรรมตามกาํหนดการได ้อนิสแตนซต์ามกาํหนดการของกจิกรรมและการดําเนนิการของเวริก์โฟลวใ์นกจิกรรมจะไดร้บัการดําเนินการเสมอ 
นอกจากว่าจะมขีอ้ผดิพลาดเกดิขึน้ 

หมายเหตุ: หลงัจากทีค่ณุเลอืกกจิกรรมทรกิเกอรเ์ป็นกจิกรรมตามกาํหนดการในเพจใหมข่องกฎเวริก์โฟลว์ เพจจะรเีฟรช สว่นเงือ่นไขขอ้ผดิพลาดเวริก์โฟลวจ์ะถูกเอาออก 
และสว่นรายละเอยีดกาํหนดการ ซึง่คุณระบุกาํหนดการของกจิกรรม จะพรอ้มใชง้าน 

 เนื่องจากเหตุผลดา้นประสทิธภิาพ ขอแนะนําใหคุ้ณหลกีเลีย่งการตัง้คา่กจิกรรมตามกาํหนดการหลายรายการทีจ่ดักาํหนดการใหด้ําเนนิการในเวลาเดยีวกนั 

 คณุตอ้งระบุวนัทีแ่ละเวลาเริม่ตน้สาํหรบักจิกรรมตามกาํหนดการ และคณุตอ้งระบุวนัทีแ่ละเวลาสิน้สุด หรอืจํานวนครัง้ทีก่จิกรรมไดร้บัการดําเนนิการ 

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand จะไมส่รา้งอนิสแตนซส์าํหรบัวนัทีแ่ละเวลาในอดตี แมว้า่คณุจะระบุวนัทีแ่ละเวลาเริม่ต้นในอดตี ตวัอย่างเชน่ 
ถา้คณุระบุวนัทีเ่ริม่ตน้เป็น 15 มกราคม 2018 สาํหรบักจิกรรมตามกาํหนดการทีท่าํซํ้า 10 ครัง้ในช่วงเวลาหนึง่เดอืน และถา้วนัทีป่จัจบุนัคอื 30 พฤษภาคม 2018 
อนิสแตนซแ์รกของกจิกรรมจะไดร้บัการจดักาํหนดการเป็น 15 มถิุนายน 2018 เฉพาะอนิสแตนซส์าํหรบัการเกดิขึน้หา้รายการในอนาคตเทา่นัน้ทีไ่ด้รบัการดําเนินการ 

 ถา้คณุระบุใหก้จิกรรมตามกาํหนดการไดร้บัการดําเนนิการในวนัทีห่นึง่ๆ ในเดอืน และถา้วนัทีน่ัน้ไม่เกดิขึน้ในเดอืนทีร่ะบุ กจิกรรมจะไมไ่ดร้บัการดาํเนนิการสาํหรบัเดอืนนัน้ ตวัอย่างเชน่ 
ถา้คณุเลอืกวนัที ่29 ในเดอืน จะไม่มกีารดําเนนิการกจิกรรมในเดอืนกมุภาพนัธ์ ยกเวน้วา่ปีนัน้เป็นปีอธกิสรุทนิ 

ขอ้ควรพจิารณาต่อไปนี้ใชเ้มือ่เลอืกรายการสาํหรบักจิกรรมตามกําหนดการ: 

 คณุไมส่ามารถทาํใหก้จิกรรมตามกาํหนดการใชง้านไดถ้า้คณุไม่มสีทิธิก์ารเขา้ใชใ้นรายการทีฟิ่ลเตอร์ทีเ่ลอืกไวใ้นกจิกรรมตามกาํหนดการ 

 ถา้ผูใ้ชท้ีท่าํใหก้จิกรรมตามกาํหนดการใชง้านไดไ้มม่สีทิธิเ์ขา้ใชใ้นรายการทีถู่กเลอืกในกจิกรรมตามกาํหนดการในเวลาทีด่ําเนนิการอนิสแตนซข์องกจิกรรม อนิสแตนซ์นัน้จะลม้เหลว 

 เมือ่มกีารดําเนินการอนิสแตนซข์องกจิกรรมตามกําหนดการ รายการทีถู่กสง่กลบัจะมเีฉพาะเรคคอร์ดทีต่รงตามเกณฑฟิ์ลเตอร์รายการ 
และแสดงผลใหผู้ใ้ชท้ีท่าํใหก้จิกรรมตามกาํหนดการใชง้านไดเ้ทา่นัน้  

 จํานวนเรคคอรด์สงูสดุทีส่ามารถประมวลผลไดโ้ดยอนิสแตนซข์องกจิกรรมตามกาํหนดการคอื 1,000 
ถา้รายการทีคุ่ณเลอืกในกจิกรรมตามกาํหนดการส่งกลบัมากกวา่จํานวนสงูสดุทีอ่นุญาตเมือ่ดําเนนิการอนิสแตนซข์องกจิกรรม อนิสแตนซจ์ะลม้เหลว เพือ่หลกีเลีย่งปญัหานี้ 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ฟิลเตอรใ์นรายการทีค่ณุเลอืกสาํหรบักจิกรรมตามกาํหนดการไดร้บัการตัง้คา่ในลกัษณะทีไ่มส่ง่กลบัรายการเรคคอรด์จํานวนมาก 
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 เมือ่ระบุฟิลเตอรส์าํหรบัรายการทีคุ่ณตอ้งการใชส้าํหรบักจิกรรมตามกาํหนดการ คณุสามารถใชอ้ย่างน้อยหนึง่ฟงักช์นัต่อไปนี้ในฟิลด์ วนัที ่และ วนัที/่เวลา: 

 Duration() 

 Timestamp() 

 Today() 

คณุสามารถใชฟ้งักช์นัเหลา่นี้กบัเงือ่นไขต่อไปนี้: 

 ระหวา่ง 

 เทา่กบั 

 ใน 

 หลงัหรอืใน 

 กอ่นหรอืใน 

 ไมอ่ยู่ระหวา่ง 

 ไมเ่ทา่กบั 

คณุสามารถพมิพ์นพิจน์ทีม่ฟีงักช์นัไดโ้ดยตรงในฟิลด์คา่ฟิลเตอรใ์นเกณฑ์รายการ ตวัอย่างเชน่ เมือ่ตอ้งการสง่กลบัเรคคอรด์โอกาสทางการขายทีว่นัทีปิ่ดคอืสองวนัหลงัจากวนัทีป่จัจบุนั 
(ซึง่กค็อื วนัทีท่ ีก่จิกรรมตามกาํหนดการไดร้บัการดําเนนิการ) ใหเ้ลอืกเงือ่นไข เทา่กบั และใสน่พิจน์ต่อไปนี้: 

Today() + 2 

ในตวัอย่างต่อไป เมือ่ตอ้งการสง่กลบัเรคคอรด์ลดีทีม่วีนัทีปิ่ดโดยประมาณคอืภายใน 36 ชัว่โมงขา้งหน้า ใหเ้ลอืกเงือ่นไข ระหว่าง และใสน่พิจน์ต่อไปนี้: 

Timestamp(), Timestamp() + Duration('P0YT36H') 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟงักช์นัเหลา่นี้ ใหดู้ทีห่วัขอ้ต่อไปนี้: Duration (ในหน้า 730), Timestamp (ในหน้า 758) และ Today (ในหน้า 761) 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน: 

 ฟงักช์นัเวริ์กโฟลวใ์น Oracle CRM On Demand ตอ้งไดร้บัการตัง้คา่สาํหรบับรษิทัของคณุ ตามทีอ่ธบิายไวใ้น เกีย่วกบัการตัง้คา่ฟงักช์นัของกฎเวริก์โฟลว์ (ในหน้า 353) 

 เมือ่ตอ้งการดําเนนิการขัน้ตอนทีอ่ธบิายในหวัขอ้นี้ คณุตอ้งมสีทิธิ ์จดัการกฎขอ้มลู - จดัการกฎเวริก์โฟลว์ ในบทบาทผูใ้ชข้องคณุ  

 ในการสรา้งกจิกรรมตามกาํหนดการสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ผูใ้ช ้คณุจะตอ้งมสีทิธิ ์จดัการกฎขอ้มูล - จดัการกฎเวริ์กโฟลวส์าํหรบัผูใ้ช ้ในบทบาทผูใ้ชข้องคณุ 
ผูดู้แลระบบสามารถใชส้ทิธิน์ี้สาํหรบับทบาทผูดู้แลระบบและสาํหรบับทบาทอืน่ๆ ไดห้ากจําเป็น 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัขอ้ควรพจิารณาเมือ่จดัทาํกจิกรรมตามกาํหนดการสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ผูใ้ช ้โปรดดูที ่ขอ้ควรพจิารณาเมือ่จดัทาํกฎเวริก์โฟลวส์าํหรบัประเภทเรคคอรด์ผูใ้ช ้
(ในหน้า 371) สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการเพิม่สทิธิใ์นบทบาท ใหดู้ที ่การเพิม่บทบาท (ในหน้า 258) 

 ตรวจสอบขอ้มลูใน เกีย่วกบักจิกรรมตามกาํหนดการ (ในหน้า 375) 

เมือ่ต้องการจดัทาํกิจกรรมตามกาํหนดการ 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการจดัการกระบวนการทางธุรกจิ คลกิที ่การตัง้คา่เวริ์กโฟลว์ 

3 ในเพจกฎเวริก์โฟลว์ ใหท้าํอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 ในการจดัทาํกจิกรรมตามกาํหนดการใหมโ่ดยการคดัลอกกจิกรรมทีม่อียู่แลว้ ใหค้ลกิ คดัลอก ในกจิกรรมตามกาํหนดการทีค่ณุตอ้งการคดัลอก 

 ในการจดัทาํกจิกรรมตามกาํหนดการใหม่ทีไ่มข่ ึน้อยู่กบักจิกรรมทีม่อียู่ ใหค้ลกิ ใหม่ ในแถบชือ่ 
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4 ในเพจรายละเอยีดกฎเวริก์โฟลว์ ในสว่นรายละเอยีดกฎเวริก์โฟลวห์ลกั ใหป้้อนขอ้มลูกจิกรรมตามกาํหนดการ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายฟิลด์ 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ชือ่เวริก์โฟลว ์ ป้อนชือ่ทีไ่มซ่ํ้ากนั ไมเ่กนิ 50 ตวัอกัษร 

ใชง้าน ใชช้อ่งทาํเครือ่งหมาย ใชง้าน เพือ่เปิดใชง้านหรอืปิดใชง้านกจิกรรมตามกาํหนดการ 

ฟิลด์ เริม่ตน้โดย 
ในเรคคอรด์กจิกรรมตามกาํหนดการจะแสดงชือ่ของผูใ้ชท้ีจ่ดัทาํกจิกรรมตามกาํหนดการจนถงึเวลาทีก่จิกรรมตามกาํหนดก

ารไดร้บัการกาํหนดใหเ้ป็นใชง้านอยู่ ฟิลด์ เริม่ตน้โดย 
จะแสดงอยู่ในเพจรายละเอยีดสาํหรบักจิกรรมตามกาํหนดการหลงัจากบนัทกึเรคคอรด์แลว้ 

หลงัจากเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ใชง้าน ในกจิกรรมตามกาํหนดการและบนัทกึเรคคอรด์แลว้ ฟิลด์ เริม่ตน้โดย 
ในเรคคอรด์จะไดร้บัการอปัเดตเพือ่แสดงชือ่ของผูใ้ชท้ีเ่ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ใชง้าน 
ผูใ้ชต้อ้งมสีทิธิเ์ขา้ใชใ้นรายการทีถู่กเลอืกในกจิกรรมตามกาํหนดการเมือ่อนิสแตนซข์องกจิกรรมไดร้บัการดําเนนิการ 
ไมเ่ชน่นัน้อนิสแตนซจ์ะลม้เหลว 

ฟิลด์ เริม่ตน้โดย 
ในอนิสแตนซ์ทีร่อดําเนนิการทัง้หมดและอนิสแตนซข์อ้ผดิพลาดทัง้หมดสาํหรบักจิกรรมตามกาํหนดการจะแสดงชือ่ของผูใ้ช้

ทีเ่ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ใชง้าน ในกจิกรรมตามกาํหนดการ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้เมือ่คณุเปิดใชง้านหรอืปิดใชง้านกจิกรรมตามกาํหนดการ ใหดู้ที ่
เกีย่วกบักจิกรรมตามกาํหนดการ (ในหน้า 375) 

หมายเหตุ: เมือ่คณุทาํใหก้จิกรรมตามกาํหนดการใชง้านได ้
จะมกีารสรา้งอนิสแตนซส์าํหรบัสิง่ทีเ่กดิขึน้ตามกาํหนดการแรกของกจิกรรมในทนัท ีเพือ่เป็นแนวทางปฏบิตัทิีด่ที ีส่ดุ 
ใหต้ัง้คา่การดําเนนิการเวริก์โฟลวท์ัง้หมดในกจิกรรมตามกาํหนดการกอ่นทีค่ณุจะทาํใหก้จิกรรมใชง้านได ้
มฉิะนัน้ถา้ใกลเ้วลาเริม่ตน้ของกจิกรรมตามกําหนดการ 
อาจมกีารดําเนนิการอนิสแตนซ์แรกกอ่นทีคุ่ณจะตัง้คา่การดําเนนิการเวริก์โฟลวเ์สรจ็สิน้ 

คาํอธบิาย (ไมจ่ําเป็น) ป้อนขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบักจิกรรมตามกาํหนดการ เชน่ วตัถุประสงคข์องกจิกรรม 

ประเภทเรคคอรด์ เลอืกประเภทเรคคอรด์สาํหรบักจิกรรมตามกําหนดการ 

กจิกรรมตามกาํหนดการจะสมัพนัธ์กบัหนึง่ประเภทเรคคอรด์เทา่นัน้ หลงัจากจดัทาํกจิกรรมแลว้ 
คณุจะไมส่ามารถเปลีย่นประเภทเรคคอรด์ของกจิกรรมได ้ 

กจิกรรมทรกิเกอร์ เลอืกกจิกรรมตามกาํหนดการ 

เปิดใชง้านการแจง้เตอืน เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ถา้คณุตอ้งการให ้Oracle CRM On Demand 
สง่อเีมลใ์นแต่ละครัง้ทีอ่นิสแตนซข์องกจิกรรมตามกาํหนดการเสรจ็สมบูรณ์ ในแต่ละครัง้ทีอ่นิสแตนซข์องกจิกรรมลม้เหลว 
และในแต่ละครัง้ทีม่กีารลบอนิสแตนซท์ีร่อดําเนนิการของกจิกรรม 
อเีมลจ์ะถูกสง่ไปยงัผูใ้ชท้ีท่าํใหก้จิกรรมตามกาํหนดการใชง้านได้  

5 ในสว่นรายละเอยีดกาํหนดการ ใหค้ลกิไอคอนคน้หา (แวน่ขยาย) และเลอืกรายการทีฟิ่ลเตอรท์ีส่่งกลบัเรคคอรด์ทีคุ่ณตอ้งการใหก้ารดาํเนนิการเวริ์กโฟลวด์ําเนนิการ 

6 ในฟิลด ์เวลาและวนัทีเ่ริม่ต้น ใหเ้ลอืกวนัทีแ่ละเวลาทีคุ่ณตอ้งการใหด้ําเนินการอนิสแตนซแ์รกของกจิกรรมตามกาํหนดการ 

7 ในฟิลด ์เกดิซํ้า ใหเ้ลอืกชว่งเวลาทีคุ่ณตอ้งการใหก้จิกรรมตามกาํหนดการเกดิซํ้า เชน่ รายสปัดาห ์

8 ในฟิลด ์ทกุๆ ใหต้ัง้คา่ชว่งเวลาสาํหรบัอนิสแตนซ์ทีเ่กดิซํ้า ตวัอย่างเชน่ ถา้คณุเลอืก รายสปัดาห ์ในฟิลด ์เกดิซํ้า และถา้คณุตอ้งการใหอ้นิสแตนซเ์กดิซํ้าในชว่งเวลาสองสปัดาห ์ใหใ้ส ่2 ในฟิลด ์
ทกุๆ คา่ขัน้ตํ่าทีคุ่ณสามารถใสไ่ดค้อื 1 
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9 ถา้คณุเลอืกรายเดอืนในฟิลด์ เกดิซํ้า คณุจะสามารถเลอืกทีจ่ะจดักาํหนดการกจิกรรมตามกาํหนดการใหด้ําเนนิการในวนัสดุทา้ยของแต่ละเดอืนทีม่กีารดําเนนิการกจิกรรมได ้
โดยการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย วนัสดุทา้ยของเดอืน 

ตวัอย่างเชน่ ถา้คณุตัง้คา่กจิกรรมตามกาํหนดการใหเ้ริม่ตน้วนัที ่23 เมษายน และใหเ้กดิซํ้าทุกๆ สองเดอืน อนิสแตนซแ์รกของกจิกรรมจะดําเนนิการวนัที ่23 เมษายน 
อนิสแตนซล์าํดบัทีส่องจะดําเนนิการวนัที ่23 มถิุนายน และอนิสแตนซล์าํดบัทีส่ามจะดําเนินการวนัที ่23 สงิหาคม เป็นตน้ อยา่งไรกต็าม ถา้คุณเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย 
วนัสดุทา้ยของเดอืน อนิสแตนซแ์รกของกจิกรรมจะดําเนนิการวนัที ่30 เมษายน อนิสแตนซล์าํดบัทีส่องจะดําเนนิการวนัที ่30 มถิุนายน และอนิสแตนซล์าํดบัทีส่ามจะดําเนนิการวนัที ่
31 สงิหาคม เป็นตน้ 

10 ระบุจํานวนครัง้ทีคุ่ณตอ้งการใหด้ําเนินการกจิกรรมตามกาํหนดการ หรอืระบุวนัทีแ่ละเวลาสิน้สดุโดยทาํหนึง่ในสิง่ต่อไปนี้: 

 เลอืกตวัเลอืก หลงัจาก แลว้ระบุจํานวนครัง้ทีด่ําเนนิการกจิกรรมตามกาํหนดการ คา่ทีคุ่ณใสต่อ้งมากกวา่ 0 (ศนูย)์ 

 เลอืกตวัเลอืก ตามวนัทีแ่ละเวลา แลว้ใสว่นัทีแ่ละเวลาสิน้สดุสาํหรบักจิกรรมตามกาํหนดการ วนัทีแ่ละเวลาสิน้สดุตอ้งอยู่หลงัจากวนัทีแ่ละเวลาเริม่ตน้ 

11 บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 

เก่ียวกบัการอปัเดตกิจกรรมตามกาํหนดการ 
หลงัจากทีท่าํใหก้จิกรรมตามกาํหนดการใชง้านได้แลว้ คณุจะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงกาํหนดการหรอืเลอืกรายการอืน่ในกจิกรรมตามกาํหนดเวลาได ้อย่างไรกต็าม 
คณุสามารถสิน้สดุกจิกรรมตามกาํหนดการไดโ้ดยการปิดใชง้านกจิกรรมนัน้ หลงัจากทีค่ณุยกเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ใชง้าน ในกจิกรรมตามกาํหนดการและบนัทกึเรคคอรด์ 
คณุสามารถแกไ้ขกจิกรรมตามกาํหนดการเพือ่เปลีย่นกาํหนดการหรอืเลอืกรายการอืน่ได ้เมือ่คณุทาํใหก้จิกรรมตามกาํหนดการใชง้านไดอ้กีครัง้ ระบบจะถอืวา่กจิกรรมนัน้เป็นกจิกรรมตามกาํหนดการใหม ่

คาํเตือน: เมือ่คณุปิดใชง้านกจิกรรมตามกาํหนดการ อนิสแตนซ์ทีร่อดําเนนิการของกจิกรรมจะถูกลบ นอกจากนี้ ถา้ในปจัจุบนัอนิสแตนซข์องกจิกรรมตามกาํหนดการกาํลงัไดร้บัการดาํเนนิการ 
การดําเนนิการบางอย่างอาจลม้เหลวสาํหรบัเรคคอรด์บางสว่นในรายการ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้เมือ่คณุปิดใชง้านกจิกรรมตามกาํหนดการ โปรดดูที ่เกีย่วกบักจิกรรมตามกําหนดการ 
(ในหน้า 375) 
 

การยกเลิกการดาํเนินการบนัทึกเวิรก์โฟลว ์
ในกฎเวริก์โฟลวท์ีม่ทีรกิเกอร์ กอ่นบนัทกึเรคคอร์ดทีแ่กไ้ข คณุสามารถใชฟ้งักช์นั ยกเลกิการบนัทกึ เพือ่ระบุวา่จะยกเลกิการดําเนนิการบนัทกึการเปลีย่นแปลงทีท่รกิเกอร์กฎ 
หากไมต่รงตามเงือ่นไขของกฎ อย่างไรกต็าม การเปลีย่นแปลงโดย Oracle CRM On Demand จะไมถู่กยกเลกิ แมคุ้ณจะระบุวา่จะยกเลกิการดําเนนิการบนัทกึกต็าม 

เก่ียวกบัการแปลข้อความสาํหรบัการดาํเนินการบนัทึกเวิรก์โฟลวท่ี์ยกเลิก 
เมือ่คณุตัง้คา่ฟงักช์นัยกเลกิการบนัทกึในกฎเวริก์โฟลว ์คณุสามารถระบุขอ้ความทีก่าํหนดเอง ซึง่จะแสดงต่อผูใ้ชห้รอืบรกิารทางเวบ็หากไมต่รงตามเงือ่นไขของกฎ และจะมกีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย 
ยกเลกิการบนัทกึ สาํหรบักฎไว ้บรษิทัของคณุอาจตอ้งการใหม้คีําแปลของขอ้ความทีก่าํหนดเองใหก้บัผูใ้ชท้ีไ่มไ่ดใ้ชภ้าษาดฟีอลต์ของบรษิทั 
โดยความสามารถในการป้อนคาํแปลของขอ้ความทีก่าํหนดเองจะควบคมุโดยชอ่งทาํเครือ่งหมาย ใชง้านการสนบัสนุนการแปลภาษาสาํหรบัขอ้ความของเวริก์โฟลวย์กเลกิการบนัทกึ ในโปรไฟลบ์รษิทั 
หากมกีารยกเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ในโปรไฟลบ์รษิทั คณุจะไมส่ามารถป้อนขอ้ความทีแ่ปลใหก้บักฎเวริ์กโฟลว์ 

หากมกีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ใชง้านการสนับสนุนการแปลภาษาสาํหรบัขอ้ความของเวริก์โฟลวย์กเลกิการบนัทกึ ในโปรไฟลบ์รษิทั การทาํงานจะมลีกัษณะดงันี้: 

 ฟิลด์ภาษาในการแปลจะปรากฏใหใ้ชใ้นเพจรายละเอยีดกฎเวริก์โฟลวแ์ละในเพจแกไ้ขกฎเวริ์กโฟลว ์เมือ่คณุแกไ้ขกฎเวริ์กโฟลว์ทีม่อียู่ 
หลงัจากทีคุ่ณจดัทาํกฎเวริ์กโฟลว์ทีม่กีารระบุขอ้ความทีก่าํหนดเอง ขอ้ความจะปรากฏขึน้ในแบบอกัษรสน้ํีาเงนิและอยู่ภายในวงเลบ็ โดยจะแสดงทกุๆ ภาษา นอกเหนอืจากภาษาดฟีอลต์ของบรษิทั 
จากนัน้ คณุจะสามารถแกไ้ขกฎเวริก์โฟลวเ์พือ่ป้อนคาํแปลของขอ้ความได ้

หมายเหตุ: หากคุณไม่ระบุขอ้ความทีก่าํหนดเอง ระบบจะแสดงขอ้ความดฟีอลต์แทน และคณุจะไมส่ามารถป้อนคาํแปลของขอ้ความดฟีอลต์ได ้

 ชอ่งทาํเครือ่งหมาย ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล จะปรากฏใหใ้ชใ้นเพจแกไ้ขกฎเวริก์โฟลวแ์ละเพจรายละเอยีดกฎเวริก์โฟลวส์าํหรบักฎเวริ์กโฟลวท์ีม่อียู่ 
หากคุณเปลีย่นแปลงขอ้ความในกฎทีม่อียู่ดว้ยภาษาดฟีอลต์ของบรษิทั คณุจะสามารถใชช้อ่งทาํเครือ่งหมาย ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล 
เพือ่ระบุวา่คาํแปลของขอ้ความจะถูกแทนทีด่ว้ยขอ้ความทีอ่ปัเดต หรอืจะยงัคงเดมิไมเ่ปลีย่นแปลง หากคณุเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล 
ขอ้ความทีอ่ปัเดตจะปรากฏในแบบอกัษรดฟีอลต์ในภาษาดฟีอลต์ของบรษิทั และปรากฏในแบบอกัษรสน้ํีาเงนิภายในวงเลบ็ โดยจะแสดงทกุๆ ภาษา จนกวา่คุณจะป้อนคําแปลของขอ้ความ 
หากคุณไมไ่ดเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล เมือ่คณุอปัเดตขอ้ความดว้ยภาษาดฟีอลต์ของบรษิทั ขอ้ความจะเปลีย่นโดยใชภ้าษาดฟีอลต์ของบรษิทั 
และขอ้ความทีแ่ปลจะไมเ่ปลีย่นแปลง 
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หมายเหตุ: เมือ่คณุจดัทาํกฎเวริก์โฟลว ์ระบบจะยกเลกิการเลอืกชอ่งทําเครือ่งหมาย ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล และจะตัง้คา่เป็นแบบอ่านอย่างเดยีว ชอ่งทาํเครือ่งหมาย 
ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล จะมผีลเมือ่คุณแกไ้ขกฎเวริก์โฟลวท์ีม่อียู่เทา่นัน้ นอกจากนี้ ชอ่งทาํเครือ่งหมาย ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล จะมคีา่เป็นอ่านอย่างเดยีว 
หากคุณเลอืกภาษาใดกต็ามทีไ่มใ่ชภ่าษาดฟีอลต์ของบรษิทัในฟิลด์การแปลเมือ่คณุแกไ้ขกฎเวริ์กโฟลว์ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน หากตอ้งการดําเนนิการขัน้ตอนนี้ บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิย์กเลกิการบนัทกึในเวริ์กโฟลว์ รวมถงึสทิธิจ์ดัการกฎขอ้มลู - จดัการกฎเวริก์โฟลว์ 

หมายเหตุ: ประเภทเรคคอรด์โอกาสทางการขายเป็นขอ้ยกเวน้ คณุไมจ่าํเป็นตอ้งมสีทิธิย์กเลกิการบนัทกึในเวริก์โฟลวใ์นบทบาทผูใ้ชข้องคณุเพือ่ทีจ่ะใชฟ้งักช์นั ยกเลกิการบนัทกึ 
ในกฎเวริก์โฟลวส์าํหรบัประเภทเรคคอรด์โอกาสทางการขาย หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิจ์ดัการกฎขอ้มลู - จดัการกฎเวริก์โฟลว์ คณุสามารถใชฟ้งักช์นั ยกเลกิการบนัทกึ 
ในกฎเวริก์โฟลวส์าํหรบัประเภทเรคคอรด์โอกาสทางการขายทีม่ทีรกิเกอร์ กอ่นบนัทกึเรคคอรด์ทีแ่กไ้ข 

การยกเลิกการดาํเนินการบนัทึกเวิรก์โฟลวห์ากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขของกฎ 

1 ในเพจรายละเอยีดกฎเวริก์โฟลว์ ในสว่น การดําเนนิการหากไมต่รงตามเงือ่นไข ของเพจ เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ยกเลกิการบนัทกึ 

2 (ไมจ่ําเป็น) ระบุขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดทีจ่ะแสดงเมือ่ยกเลกิการดําเนินการบนัทกึถูกยกเลกิ เนื่องจากไมต่รงตามเงือ่นไขกฎ 

3 บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายตวัเลอืกในสว่นการดําเนนิการหากไมต่รงตามเงือ่นไข ในเพจรายละเอยีดกฎเวริก์โฟลว์ 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล ชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้สามารถใชไ้ดเ้มือ่มกีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย 
ใชง้านการสนบัสนุนการแปลภาษาสาํหรบัขอ้ความของเวริก์โฟลวย์กเลกิการบนัทกึ ในโปรไฟลบ์รษิทัเทา่นัน้ 

หากคุณเปลีย่นแปลงขอ้ความในกฎเวริก์โฟลวด์ว้ยภาษาดฟีอลต์ของบรษิทั คณุสามารถใชช้อ่งทาํเครือ่งหมาย 
ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล ไดด้งันี้: 

 หากคุณตอ้งการใหข้อ้ความทีอ่ปัเดตแทนทีค่าํแปลของขอ้ความ ใหเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย 
ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล 

 หากคุณตอ้งการใหค้าํแปลของขอ้ความคงเดมิไมเ่ปลีย่นแปลง โปรดอย่าเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย 
ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล 

ยกเลกิการบนัทกึ ถา้คณุเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ การดําเนินการต่อไปนี้จะดําเนนิการหากไมต่รงตามเงือ่นไขกฎ: 

 กฎเวริก์โฟลวย์กเลกิ 

 กฎเวริก์โฟลวท์ีต่ามมาทัง้หมดในประเภทเรคคอร์ดเดยีวกนัทีม่กีจิกรรมทรกิเกอรก์อ่นบนัทกึเรคคอร์ดทีแ่กไ้ขจะยกเ

ลกิดว้ย 

 การเปลีย่นแปลงทัง้หมดกอ่นหน้าในสถานะเรคคอรด์ ยกเวน้ทีด่ําเนนิการโดย Oracle CRM On 
Demand จะถูกโรลแบค็ 

 เรคคอรด์แสดงสถานะเดมิ อย่างไรกต็าม หาก Oracle CRM On Demand อปัเดตเรคคอรด์ 
การเปลีย่นแปลงดงักลา่วจะแทนทีก่ารดําเนนิการยกเลกิการบนัทกึ ตวัอย่างเชน่ 
หากผูต้ดิต่อหลกัถูกนําออกจากผูต้ดิต่อทีเ่กีย่วขอ้ง Oracle CRM On Demand 
จะอปัเดตขอ้มลูผูต้ดิต่อหลกัในเรคคอรด์โอกาสทางการขายหลกั การอปัเดตโดย Oracle CRM On 
Demand จะแทนทีก่ารดําเนนิการยกเลกิการบนัทกึในเรคคอรด์โอกาสทางการขาย 

 กฎเวริก์โฟลวท์ีต่ามมาทัง้หมดสาํหรบัประเภทเรคคอรด์เดยีวกนัทีม่กีจิกรรมทรกิเกอรเ์มือ่บนัทกึเรคคอรด์ทีแ่กไ้ขจะ

ไมถู่กทรกิเกอร์ 

 ขอ้ความจะสง่คนืดงันี้: 

 หากกฎถูกทรกิเกอรโ์ดยการดําเนินการของผูใ้ช ้ขอ้ความจะแสดงไปยงัผูใ้ชท้ีม่กีารดําเนนิการทรกิเกอรก์ฎ 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

 หากมกีารเรยีกกฎโดยบรกิารทางเวบ็ ขอ้ความจะแสดงทีบ่รกิารทางเวบ็เป็นสตรงิขอ้ผดิพลาด 

คณุสามารถระบุขอ้ความในฟิลด์แสดงขอ้ความ 

หากไมไ่ดเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ การดําเนินการบนัทกึจะไมม่ผีล (และไมม่กีารแสดงขอ้ความ) 
หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขของกฎ 

ตามคา่ดฟีอลต์ ชอ่งทาํเครือ่งหมาย ยกเลกิการบนัทกึ จะไมถู่กเลอืกไว ้

แสดงขอ้ความ ในฟิลด์นี้ คณุสามารถระบุขอ้ความทีแ่สดงต่อผูใ้ชห้รอืบรกิารทางเวบ็ หากไมต่รงตามเงือ่นไขของกฎ 
และเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ยกเลกิการบนัทกึ สาํหรบักฎไว ้

หากคุณไมไ่ดร้ะบุขอ้ความในฟิลด์นี้ จะมกีารแสดงขอ้ความดฟีอลต ์ขอ้ความตอ้งมอีกัขระไมเ่กนิ 1999 ตวั 

ขัน้ตอนต่อไปนี้จะอธบิายวธิกีารป้อนคาํแปลของขอ้ความสาํหรบัการดําเนินการบนัทกึเวริก์โฟลวท์ีย่กเลกิ 

ในการป้อนคาํแปลของข้อความสาํหรบัเวิรก์โฟลว ์

1 ในเพจรายการกฎเวริก์โฟลว์ ใหค้ลกิทีล่งิค์ แกไ้ข สาํหรบักฎเวริก์โฟลว ์

2 ในเพจแกไ้ขกฎเวริ์กโฟลวใ์นฟิลด์ภาษาในการแปล ใหเ้ลอืกภาษาทีคุ่ณตอ้งการป้อนขอ้ความทีแ่ปล 

หมายเหตุ: เมือ่คณุเลอืกภาษาอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชภ่าษาดฟีอลต์ของบรษิทั คณุจะไมส่ามารถจดัทาํกฎเวริก์โฟลวจ์ากเพจแกไ้ขกฎเวริ์กโฟลว์หรอืเพจรายละเอยีดกฎเวริก์โฟลวไ์ด ้
คณุสามารถจดัทาํกฎเวริ์กโฟลวไ์ดเ้มือ่มกีารเลอืกภาษาดฟีอลต์ของบรษิทัในฟิลด์ภาษาในการแปลเทา่นัน้ 

3 ในฟิลด์แสดงขอ้ความ ใหป้้อนขอ้ความทีแ่ปล 

4 บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 

ทาํซํ้าขัน้ตอนนี้สาํหรบัแต่ละภาษา 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูเวริก์โฟลว์ทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบักฎเวริก์โฟลว์ (ในหน้า 354) 

 การจดัทาํกฎเวริก์โฟลว์ (ในหน้า 372) 
 

การจาํกดักฎเวิรก์โฟลวใ์ห้เป็นช่องทางหรอืบทบาทท่ีระบ ุ
เมือ่คณุจดัทาํกฎเวริก์โฟลวท์ีม่กีจิกรรมทรกิเกอรน์อกเหนอืจากกจิกรรมตามกาํหนดการ คณุสามารถจํากดักฎใหก้บัชอ่งทางหรอืบทบาทเฉพาะไดโ้ดยการเพิม่เงือ่นไขลงในกฎ 
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การป้องกนัไมใ่ห้ช่องทางเรียกกฎเวิรก์โฟลว์ 

 ใชฟ้งักช์นั ExcludeChannel() ในนิพจน์เงือ่นไข 

ตวัอย่างเชน่ ในการป้องกนัไมใ่หก้ารอมิปอรต์ขอ้มลูขนาดใหญ่ทรกิเกอร์กฎเวริก์โฟลว์ ใหใ้ชเ้งือ่นไขต่อไปนี้ในกฎเวริก์โฟลว:์ 

ExcludeChannel ("อมิปอรต์") 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟงักช์นั ExcludeChannel() โปรดดูที ่ExcludeChannel (ในหน้า 732) 

การจาํกดักฎเวิรก์โฟลวเ์ฉพาะบทบาท 

 ใชฟ้งักช์นั UserValue() กบัแอททรบิวิ <Role> ในนพิจน์เงือ่นไข  

ตวัอย่างเชน่ ในการจํากดักฎเวริก์โฟลวเ์พือ่ใหม้กีารเรยีกเฉพาะเมือ่บทบาทของผูใ้ชท้ีก่ารดําเนินการทรกิเกอร์กฎคอืผูดู้แลระบบ และตัง้คา่ลาํดบัความสาํคญัในเรคคอรด์เป็น สงู 
ใหใ้ชเ้งือ่นไขต่อไปนี้ในกฎเวริก์โฟลว์:  

UserValue('<Role>')="Administrator" AND [<Priority>]="High" 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟงักช์นั UserValue()  โปรดดูที ่UserValue (ในหน้า 763) 

หมายเหตุ: ชือ่ฟิลด์ทีไ่มอ่า้งองิกบัภาษาและ Syntax ของชือ่ฟิลด์ทีใ่ชใ้นนพิจน์ตวัอย่างใดๆ ในหวัขอ้นี้เป็นชือ่ฟิลด์และ Syntax ของชือ่ฟิลดท์ีใ่ชใ้น Expression Builder 
ในรลีสีกอ่นหน้า Release 29 Service Pack 1 ตวัอย่างเหลา่นี้ยงัคงใชไ้ด้ อย่างไรกต็าม หากคุณเลอืกฟิลด์ทีส่อดคลอ้งสาํหรบันิพจน์จากรายการฟิลด์ใน Expression 
Builder ใน Release 29 Service Pack 1 หรอืต่อมา ชือ่ฟิลด์และ Syntax ของชือ่ฟิลด์จะแตกต่างจากทีแ่สดงอยู่ในตวัอย่าง 
จงึขอแนะนําใหค้ณุเลอืกฟิลด์สาํหรบันพิจน์ของคุณจากรายการฟิลด์ใน Expression Builder เสมอ เพือ่ใหช้ือ่ฟิลด์และ Syntax ของชือ่ฟิลด์ถูกตอ้งเสมอ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัชือ่ฟิลด์และ Syntax ของชือ่ฟิลด์ในนพิจน์ โปรดดูที ่เกีย่วกบันิพจน์ (ในหน้า 719) 
 

การจดัทาํการดาํเนินการเวิรก์โฟลว:์ ระบุสมุดบนัทึก 
การดําเนนิการ ระบุสมดุบนัทกึ ในกฎเวริก์โฟลว์จะระบุสมดุบนัทกึใหก้บัเรคคอรด์โดยอตัโนมตัเิมือ่ตรงตามเงือ่นไขในกฎเวริก์โฟลว์ คณุสามารถเลอืกสมดุบนัทกึทีเ่ฉพาะเจาะจงทีจ่ะระบุใหก้บัเรคคอร์ด 
หรอืคณุสามารถระบุนพิจน์ทีจ่ะประเมนิเป็นชือ่สมดุบนัทกึทีจ่ะระบุใหก้บัเรคคอรด์ได ้

การระบุนพิจน์ทีจ่ะประเมนิเป็นชือ่สมดุบนัทกึจะทําใหค้ณุตัง้ค่าการดําเนนิการเวริก์โฟลว์ ระบุสมดุบนัทกึ ทีส่ามารถระบุสมดุบนัทกึทีแ่ตกต่างใหก้บัเรคคอรด์ทีแ่ตกต่างได ้ขึน้อยู่กบัผลของนพิจน์ 
ตวัอย่างเชน่ สมมตวิา่คณุมบีรษิทัในอเมรกิาเหนอื และคณุยงัมบีรษิทัอยู่ใน EMEA คณุอาจตอ้งการตัง้คา่สมดุบนัทกึแยกกนัเป็นสองรายการสาํหรบัตําแหน่งทีต่ัง้ทีต่่างกนั 
และระบุสมดุบนัทกึทีเ่หมาะสมใหก้บับรษิทัตามตําแหน่งทีต่ัง้ของบรษิทั ในการตัง้คา่เชน่นี้ คณุสามารถจดัทาํสมดุบนัทกึสองรายการทีช่ ือ่วา่อเมรกิาเหนอืกบั EMEA 
จากนัน้คณุสามารถจดัทาํฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกทีก่ําหนดเองชือ่วา่ตําแหน่งทีต่ัง้การขายทีม่คีา่อเมรกิาเหนอืและ EMEA อยูด่ว้ย 
แลว้เพิม่ฟิลด์ทีก่าํหนดเองนี้ลงในโครงร่างเพจสาํหรบัประเภทเรคคอรด์บรษิทัสาํหรบับทบาททีเ่หมาะสม จากนัน้คณุสามารถจดัทาํการดําเนนิการเวริ์กโฟลว์ ระบุสมดุบนัทกึ 
ทีจ่ะทาํสิง่ต่อไปนี้เมือ่เรคคอรด์บรษิทัไดร้บัการอปัเดต: 

 ประเมนินพิจน์เพือ่กาํหนดคา่ทีเ่ลอืกไวใ้นฟิลด์ตําแหน่งทีต่ัง้การขายในเรคคอรด์บรษิทั 

 เชือ่มโยงเรคคอรด์บรษิทักบัสมดุบนัทกึทีม่ชี ือ่ตรงกบัคา่ทีน่พิจน์สง่คนื 

หมายเหตุ: คณุสามารถจดัทาํการดําเนินการหลายรายการสาํหรบักฎเวริ์กโฟลว์หนึง่กฎไดส้งูสดุ 25 รายการ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารจดัทาํการดาํเนนิการระบุสมดุบนัทกึ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิการ คณุตอ้งมสีทิธิจ์ดัการกฎเวริก์โฟลว์ ในบทบาทผูใ้ชข้องคณุ โปรดดูขอ้มลูเกีย่วกบัการเพิม่สทิธิใ์หก้บับทบาทที ่การเพิม่บทบาท (ในหน้า 258) 

การจดัทาํการดาํเนินการระบุสมุดบนัทึก 

1 นาวเิกตไปยงักฎทีคุ่ณตอ้งการจดัทาํการดําเนินการ: 

a คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้
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b ในสว่นการจดัการกระบวนการทางธุรกจิ คลกิที ่การตัง้คา่เวริ์กโฟลว์ 

c บนเพจรายการกฎเวริ์กโฟลว์ ใหค้น้หากฎทีค่ณุต้องการจดัทาํการดําเนนิการ 

โปรดดูขอ้มลูเกีย่วกบัการคน้หากฎเวริ์กโฟลวใ์นเพจรายการที ่การฟิลเตอร์รายการ 

2 คลกิลงิค์ ชือ่เวริก์โฟลว ์บนกฎ 

3 บนแถบชือ่การดําเนินการ บนเพจรายละเอยีดกฎเวริก์โฟลว ์ใหค้ลกิทีเ่มนูและเลอืก ระบุสมดุบนัทกึ  

หมายเหตุ: กจิกรรมทรกิเกอรบ์นกฎเวริ์กโฟลวจ์ะกาํหนดประเภทของการดําเนนิการทีส่ามารถจดัทาํบนกฎได้ 

คําแนะนํา: คณุสามารถจดัทาํสาํเนาของการดําเนนิการของกฎเวริ์กโฟลว์ทีม่อียู่ไดโ้ดยคลกิทีล่งิค์ คดัลอก สาํหรบัการดําเนินการนัน้ 

4 ในเพจการดําเนนิการแกไ้ขของเวริก์โฟลว์ ใหป้้อนชือ่การดําเนินการ 

5 หากคุณตอ้งการใชง้านการดําเนนิการ ใหเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ใชง้าน 

6 ในการระบุสมดุบนัทกึทีจ่ะระบุใหก้บัเรคคอรด์ ใหท้าํอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 คลกิปุ่มเครือ่งมอืเลอืกทีอ่ยู่ดา้นขา้งของฟิลด์ชือ่สมดุบนัทกึ แลว้เลอืกสมดุบนัทกึทีค่ณุตอ้งการระบุใหก้บัเรคคอรด์ แลว้คลกิ ตกลง 

 คลกิไอคอน fx เพือ่เปิด Expression Builder จากนัน้จดัทาํนพิจน์ทีจ่ะประเมนิเป็นชือ่สมดุบนัทกึทีจ่ะระบุใหก้บัเรคคอรด์ แลว้คลกิ บนัทกึ  

ตวัอย่างเชน่ ในการสนบัสนุนการตัง้คา่ทีอ่ธบิายไวก้อ่นหน้าในหวัขอ้นี้ ใหเ้ลอืกฟิลด์ตําแหน่งทีต่ัง้การขายทีก่าํหนดเองจากรายการ 
ชือ่ฟิลด์ทีไ่มอ่า้งองิกบัภาษากจ็ะปรากฏในโปรแกรมแกไ้ขนพิจน์พรอ้มกบั Syntax ทีถู่กตอ้ง 

หมายเหตุ: หากนพิจน์ประเมนิเป็นคา่นัลหรอืคา่ทีไ่มใ่ชช่ือ่สมดุบนัทกึทีถู่กตอ้ง การดําเนนิการเวริ์กโฟลวจ์ะลม้เหลว 
และจะมกีารบนัทกึขอ้ผดิพลาดในการตรวจสอบขอ้ผดิพลาดเวริก์โฟลว ์

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบั Expression Builder โปรดดูที ่Expression Builder (ในหน้า 716) 

7 เลอืกตวัเลอืกการระบุทีเ่หมาะสมและตวัเลอืกใชก้บั  

โปรดดูคาํอธบิายของตวัเลอืกไดท้ี ่การระบุเรคคอรด์ใหก้บัสมดุบนัทกึ (ในหน้า 315) 

หมายเหตุ: หากคุณตอ้งการใหก้ารดําเนินการเวริก์โฟลว์ทาํการระบุเรคคอรด์อกีครัง้จากสมดุบนัทกึหนึ่งไปยงัอกีสมดุบนัทกึ 
คณุจะสามารถระบุสมดุบนัทกึทีจ่ะถูกแทนทีไ่ดใ้นฟิลด์แทนทีส่มดุบนัทกึ คณุสามารถเลอืกชือ่สมดุบนัทกึทีจ่ะถูกแทนที ่หรอืคณุสามารถใช ้Expression Builder 
เพือ่จดัทาํนพิจน์ทีจ่ะประเมนิเป็นชือ่สมดุบนัทกึทีจ่ะถูกแทนทีไ่ด ้หากนพิจน์ประเมนิเป็นคา่นลัหรอืค่าทีไ่มใ่ชช่ือ่สมดุบนัทกึทีถู่กตอ้ง การดําเนนิการเวริก์โฟลวจ์ะลม้เหลว 
และจะมกีารบนัทกึขอ้ผดิพลาดในการตรวจสอบขอ้ผดิพลาดเวริก์โฟลว ์

8 บนัทกึการดําเนินการ 

โหมดการเป็นเจ้าของเรคคอรด์และการระบสุมดุบนัทึก 
คณุสามารถตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ทีส่นบัสนุนสมุดบนัทกึทีป่รบัแต่งเองในโหมดความเป็นเจา้ของต่างๆ ได:้ โหมดผูใ้ช ้โหมดผสม หรอืโหมดสมดุบนัทกึ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ โปรดดูที ่เกีย่วกบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ (ในหน้า 289) 
โหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์จะมกีารโตต้อบกบักฎและการดําเนนิการเวริก์โฟลว์ 

หากการระบุการดําเนนิการเวริก์โฟลวส์มดุบนัทกึพยายามทีจ่ะลบสมดุบนัทกึทีป่รบัแต่งเองหลกัออกจากเรคคอรด์ จะเกดิเหตุการณ์ต่อไปนี้ข ึน้: 

 หากมกีารตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ในโหมดสมดุบนัทกึ การดําเนนิการเวริก์โฟลวจ์ะลม้เหลว 

 หากมกีารตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ในโหมดผสม Oracle CRM On Demand จะลบคา่ในฟิลด์สมดุบนัทกึบนเรคคอรด์ เมือ่สมดุบนัทกึทีป่รบัแต่งเองหลกัถูกลบออกจากเรคคอรด์ 
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 หากมกีารตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ในโหมดผูใ้ช ้จะไมม่สีมดุบนัทกึใดๆ บนเรคคอรด์เป็นสมดุบนัทกึทีป่รบัแต่งเองหลกั 
และโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์จะไมส่ง่ผลกระทบต่อการดําเนนิการเวริก์โฟลว์ 

สาํหรบักระบวนการทลีะขัน้ตอนในการจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลวป์ระเภทอืน่ โปรดดูทีห่วัขอ้ต่อไปนี้: 

 การจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์: จดัทาํกจิกรรมการใชง้านรว่มกนั (ในหน้า 385) 

 การจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์: จดัทาํงาน (ในหน้า 388) 

 การจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์: สง่อเีมล ์(ในหน้า 393) 

 การจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์: อปัเดตคา่ (โปรดดูที ่"การจดัทาํการดําเนนิการเวริก์โฟลว์: อปัเดตคา่" ในหน้า 404) 

 การจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์: รอ (โปรดดูที ่"การจดัทาํการดําเนนิการเวริก์โฟลว์: รอ" ในหน้า 406) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูเวริก์โฟลว์ทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบักฎเวริก์โฟลว์ (ในหน้า 354) 

 เกีย่วกบัการดําเนนิการเวริก์โฟลว์ (โปรดดูที ่"เกีย่วกบัการดําเนนิการของเวริ์กโฟลว์" ในหน้า 363) 

 เกีย่วกบักฎเวริก์โฟลวต์ามเวลา (ในหน้า 365) 

 การจดัทาํกฎเวริก์โฟลว์ (ในหน้า 372) 

 การเปลีย่นแปลงลาํดบัการดําเนินการของกฎเวริก์โฟลว ์(ในหน้า 409) 

 การยกเลกิกฎและการดําเนินการของเวริก์โฟลว์ (โปรดดูที ่"การยกเลกิกฎและการดําเนินการเวริ์กโฟลว์" ในหน้า 411) 

 การลบกฎและการดําเนนิการของเวริ์กโฟลว์ (โปรดดูที ่"การลบกฎและการดําเนนิการเวริก์โฟลว์" ในหน้า 412) 
 

การจดัทาํการดาํเนินการของเวิรก์โฟลว:์ จดัทาํกิจกรรมการใช้งานรว่มกนั 
การดําเนนิการ จดัทาํกจิกรรมการใชง้านรว่มกนั ในกฎเวริก์โฟลวจ์ะสง่กจิกรรมการใชร้ว่มกนัไปยงัควิการใชร้ว่มกนัอย่างน้อยหนึง่ควิโดยอตัโนมตัเิมือ่ตรงตามเงือ่นไขในกฎเวริ์กโฟลว์ 
และตรวจพบการเปลีย่นแปลงในฟิลด์อย่างน้อยหนึง่ฟิลด์ทีต่ดิตามโดยการดําเนนิการ จดัทาํกจิกรรมการใชง้านร่วมกนั 

เก่ียวกบัการดาํเนินการจดัทาํกิจกรรมการใช้งานร่วมกนัและการดาํเนินการรอ 
หากคุณตอ้งการใชก้ารดําเนินการการสรา้งกจิกรรมการใชร้ว่มกนัเพือ่สรา้งกจิกรรมการใชร้ว่มกนัซึง่บนัทกึการเปลีย่นแปลงทีท่าํกบัเรคคอรด์โดยกจิกรรมทีท่รกิเกอรก์ฎเวริ์กโฟลว ์
คณุจะตอ้งวางการดําเนนิการการสรา้งกจิกรรมการใชร้ว่มกนัไวก้อ่นการดําเนินการรอใดๆ ในลาํดบัการดําเนนิการในกฎเวริ์กโฟลว์ 
หากการดําเนนิการรอมากอ่นการดําเนินการสรา้งกจิกรรมการใชร้่วมกนัในกฎเวริ์กโฟลว์ 
การดําเนนิการรอจะป้องกนัการดําเนนิการสรา้งกจิกรรมการใชร้ว่มกนัจากการตรวจพบการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัเรคคอรด์นัน้ เมือ่ระยะเวลาการรอของการดําเนนิการรอสิน้สดุ 
เรคคอรด์นี้จะถูกอ่านอกีครัง้กอ่นจะดําเนินการต่างๆ ทีเ่หลอือยู่ในกฎนัน้ และจะไมเ่กบ็รกัษาค่าของฟิลด์บนเรคคอรด์นัน้กอ่นกจิกรรมทีท่รกิเกอร์กฎเวริก์โฟลว์ ดงันัน้ 
กฎกอ่นหน้าและคา่ปจัจุบนัของฟิลด์ทีพ่จิารณาอยู่จะเหมอืนเดมิ และการดําเนนิการสรา้งกจิกรรมการใชร้ว่มกนัจะไมส่รา้งกจิกรรมการใชร้่วมกนั เนื่องจากการดําเนนิการนี้ตรวจไมพ่บการเปลีย่นแปลงใดๆ 
ในฟิลด์ทีถู่กตดิตาม 

เก่ียวกบัรปูแบบค่ารายการสาํหรบัเลือกในกิจกรรมการใช้ร่วมกนั 
คา่ในฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกในกจิกรรมการใชร้่วมกนัจะไดร้บัการบนัทกึในภาษาของผูใ้ชท้ีเ่ป็นผูด้ําเนนิการจดัทาํกจิกรรมการใชร้ว่มกนั หรอืบนัทกึเป็นคา่รหสัทีไ่มอ่า้งองิภาษา (LIC) 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัวธิกีารตัง้คา่ควิกจิกรรมการใชร้่วมกนัของคณุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการระบุรูปแบบคา่รายการสาํหรบัเลอืกสาํหรบัควิกจิกรรมการใชร้ว่มกนั โปรดดูที ่
การจดัทาํควิกจิกรรมการใชร้่วมกนั (ในหน้า 678) และ การจดัการการตัง้คา่กจิกรรมการใชร้่วมกนั (ในหน้า 680) 
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เก่ียวกบัแฟลกการเรียกเกบ็ แฟลกการส่งสินค้า และแฟลกหลกัในเรคคอรด์ท่ีอยู่ของบริษทัและผู้ติดต่อ 
ในกจิกรรมการใชร้ว่มกนัสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีอ่ยู่บรษิทั คณุสามารถรวมแฟลกการเรยีกเกบ็และการสง่สนิคา้ทีร่ะบุวา่ทีอ่ยู่เป็นทีอ่ยู่ทีเ่รยีกเกบ็หรอืทีอ่ยู่ทีร่บัสนิคา้ทีก่าํหนดสาํหรบับรษิทั เชน่เดยีวกนั 
ในกจิกรรมการใชร้ว่มกนัสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีอ่ยู่ของผูต้ดิตอ่ คณุสามารถรวมแฟลกหลกัทีร่ะบุวา่ทีอ่ยู่เป็นทีอ่ยู่หลกัสาํหรบัการตดิต่อหรอืไม่ อย่างไรกต็าม 
คณุไมส่ามารถตดิตามการเปลีย่นแปลงแฟลกการเรยีกเกบ็ แฟลกการสง่สนิคา้ และแฟลกหลกั 
ซึง่หมายความวา่การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิกบัแฟลกเหลา่นี้ไมส่ามารถใชเ้พือ่ทรกิเกอร์การจดัทาํกจิกรรมการใชร้ว่มกนั แมว้า่คุณจะเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย รวมทุกครัง้ สาํหรบัแฟลกดงักลา่วกต็าม 
หากคุณเพิม่แฟลกใดแฟลกหนึง่เหลา่นี้ในกจิกรรมการใชร้่วมกนั และหากมกีารเปลีย่นแปลงแฟลกนัน้ในเวลาเดยีวกนักบัฟิลด์ทีม่กีารตดิตามการเปลีย่นแปลง 
กจิกรรมการใชร้่วมกนัทีจ่ดัทาํขึน้โดยเป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิกบัฟิลด์ทีต่ดิตามจะไมแ่สดงคา่ใหมข่องแฟลก แต่กจิกรรมการใชร้ว่มกนัจะแสดงคา่ของแฟลกกอ่นทาํการอปัเดตแทน อย่างไรกต็าม 
ครัง้ถดัไปทีก่จิกรรมการใชร้ว่มกนัจดัทาํขึน้โดยเป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิกบัฟิลด์ทีต่ดิตาม กจิกรรมการใชร้่วมกนัจะรวมคา่ของฟิลด์แฟลกหลงัจากทาํการอปัเดตกอ่นหน้า 

ตวัอย่างเชน่ สมมตวิา่คณุมสีองทีอ่ยู่ ทีอ่ยู ่A และทีอ่ยู่ B ซึง่เชือ่มโยงกบัผูต้ดิต่อทีช่ ือ่วา่ Jane Smith ทีอ่ยู่ A เป็นทีอ่ยู่หลกัสาํหรบั Jane Smith 
คณุมกีารดําเนินการจดัทาํกจิกรรมการใชง้านรว่มกนัของเวริ์กโฟลวส์าํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีอ่ยู่ของผูต้ดิต่อทีต่ัง้คา่ ดงันี้: 

 มกีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ตดิตามการเปลีย่นแปลง ไวส้าํหรบัฟิลด์ประเภททีอ่ยู่เทา่นัน้ 

 มกีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย รวมทุกครัง้ ไวส้าํหรบัฟิลด์หลกั 

หากผูใ้ชอ้ปัเดตฟิลด์ประเภททีอ่ยู่ในทีอ่ยู่ A จากเรคคอรด์ทีอ่ยู่ผูต้ดิต่อสาํหรบั Jane Smith และยงัยกเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายหลกัสาํหรบัทีอ่ยู่ A 
กจิกรรมการใชร้่วมกนัทีก่ารดําเนนิการของเวริ์กโฟลวไ์ดจ้ดัทาํขึน้โดยเป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิกบัฟิลด์ประเภททีอ่ยู่จะแสดงประเภททีอ่ยู่ใหม่ 
แต่คา่ของแฟลกหลกัในกจิกรรมการใชร้ว่มกนัยงัคงระบุวา่ทีอ่ยู่ A เป็นทีอ่ยู่หลกัสาํหรบั Jane Smith อย่างไรกต็าม ครัง้ถดัไปทีฟิ่ลด์ประเภททีอ่ยู่ในทีอ่ยู่ A 
จากเรคคอรด์ทีอ่ยู่ผูต้ดิต่อมกีารเปลีย่นแปลง และกจิกรรมการใชร้่วมกนัไดจ้ดัทาํขึน้โดยเป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลง แฟลกหลกัในกจิกรรมการใชร้ว่มกนัจะแสดงใหเ้หน็วา่ทีอ่ยู่ A ไมใ่ชท่ีอ่ยู่หลกัสาํหรบั 
Jane Smith 

หมายเหตุ: คณุสามารถจดัทาํการดําเนินการหลายรายการสาํหรบักฎเวริ์กโฟลว์หนึง่กฎไดส้งูสดุ 25 รายการ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิจีดัทาํการดําเนนิการจดัทาํกจิกรรมการใชร้ว่มกนั 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิตามขัน้ตอนทีอ่ธบิายในทีน่ี้ คณุตอ้งมสีทิธิจ์ดัการกฎเวริก์โฟลวใ์นบทบาทผูใ้ชข้องคณุ สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการเพิม่สทิธิใ์หก้บับทบาท โปรดดูที ่การเพิม่กฎ (โปรดดูที ่
"การเพิม่บทบาท" ในหน้า 258) 

การจดัทาํการดาํเนินการจดัทาํกิจกรรมการใช้งานร่วมกนั 

1 นาวเิกตไปยงักฎทีคุ่ณตอ้งการจดัทาํการดําเนินการ: 

a คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

b ในสว่นการจดัการกระบวนการทางธุรกจิ คลกิที ่การตัง้คา่เวริ์กโฟลว์ 

c บนเพจรายการกฎเวริ์กโฟลว์ ใหค้น้หากฎทีค่ณุต้องการจดัทาํการดําเนนิการ 

โปรดดูขอ้มลูเกีย่วกบัการคน้หากฎเวริ์กโฟลวใ์นเพจรายการที ่การฟิลเตอรร์ายการ 

2 คลกิลงิค์ ชือ่เวริก์โฟลว ์บนกฎ 

3 บนแถบชือ่การดําเนินการในเพจรายละเอยีดกฎเวริก์โฟลว ์ใหค้ลกิ เมนู และเลอืก จดัทาํกจิกรรมการใชร้ว่มกนั  

หมายเหตุ: กจิกรรมทรกิเกอรบ์นกฎเวริ์กโฟลวจ์ะกาํหนดประเภทของการดําเนนิการทีส่ามารถจดัทาํบนกฎได้ 

คําแนะนํา: คณุสามารถจดัทาํสาํเนาของการดําเนนิการของกฎเวริ์กโฟลว์ทีม่อียู่ไดโ้ดยคลกิทีล่งิค์ คดัลอก สาํหรบัการดําเนินการนัน้ 

4 ในเพจการดําเนนิการแกไ้ขของเวริก์โฟลว์ ใหป้้อนชือ่การดําเนินการ 

5 หากคุณตอ้งการใชง้านการดําเนนิการ ใหเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ใชง้าน 

6 เลอืกควิการใชร้ว่มกนัทีจ่ะเขยีนกจิกรรมการใชร้ว่มกนั 
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7 ในฟิลด์เวอรช์นัของสกมีา หากประเภทเรคคอรด์ของกฎเวริก์โฟลวส์นบัสนุนสกมีาสาํหรบัทัง้บรกิารทางเวบ็ v1.0 และบรกิารทางเวบ็ v2.0 
ใหเ้ลอืกเวอรช์นัของบรกิารทางเวบ็ทีจ่ะใชเ้ป็นกจิกรรมการใชร้ว่มกนั 

หากประเภทเรคคอรด์ของกฎเวริ์กโฟลวส์นบัสนุนสกมีาสาํหรบัทัง้บรกิารทางเวบ็ v1.0 และบรกิารทางเวบ็ v2.0 ระบบจะเลอืกบรกิารทางเวบ็ v2.0 
ตามคา่ดฟีอลต์ในฟิลด์เวอรช์นัของสกมีา แต่คณุสามารถเปลีย่นตวัเลอืกไดก้อ่นทีคุ่ณจะบนัทกึการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์ 

หมายเหตุ: หลงัจากทีคุ่ณจดัทาํและบนัทกึการดาํเนนิการของเวริก์โฟลว์ คณุจะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงคา่ในฟิลด์เวอรช์นัของสกมีาได้ 

หากประเภทเรคคอรด์สาํหรบักฎเวริ์กโฟลวส์นบัสนุนเพยีงสกมีาเดยีว ระบบจะเลอืกเวอรช์นัของบรกิารทางเวบ็ดงักลา่วตามคา่ดฟีอลต์ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบับรกิารทางเวบ็ โปรดดูที ่
Oracle Web Services On Demand Guide 

8 บนัทกึการดําเนินการของเวริก์โฟลว์ 

9 จากเมนูระดบัเรคคอรด์ในรายการการดําเนนิการ เลอืก ตัง้คา่ สาํหรบัการดําเนนิการกจิกรรมการใชร้ว่มกนัทีคุ่ณตอ้งการตัง้คา่ 

หมายเหตุ: ตวัเลอืกตัง้คา่ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัการดําเนนิการทีก่จิกรรมทรกิเกอร์คอื เมือ่รวมเรคคอรด์ 

10 ในเพจ ตัง้คา่การตดิตามกจิกรรมการใชร้่วมกนั เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายสาํหรบัฟิลด์ตามความจําเป็น: 

 เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย รวมทกุครัง้ หากคุณตอ้งการรวมฟิลด์ไวใ้นกจิกรรมการใชร้่วมกนั แมค้า่ของฟิลด์ไมม่กีารเปลีย่นแปลงกต็าม 

 เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ตดิตามการเปลีย่นแปลง หากคณุตอ้งการสรา้งกจิกรรมการใชร้ว่มกนัในแต่ละครัง้ทีม่กีารอปัเดตฟิลด์นี้ 

11 บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายฟิลด์ในเพจ ตัง้คา่การตดิตามกจิกรรมการใชร้ว่มกนั 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ชือ่ทีแ่สดง ชือ่ของฟิลด์เมือ่แสดงในอนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช ้

แทก็การใชร้่วมกนั แทก็การใชร้่วมกนัทีใ่ชเ้มือ่มกีารรวมฟิลด์ไวใ้นกจิกรรมการใชร้ว่มกนั 

แทก็การใชร้่วมกนัปรากฏอยู่ในคอลมัน์แทก็การใชร้ว่มกนัของบรกิารทางเวบ็ v2.0 ในเพจฟิลด ์ประเภทเรคคอรด์ 

จําเป็น ชอ่งทาํเครือ่งหมายแบบอ่านอย่างเดยีวนี้แสดงวา่ฟิลด์มกีารตัง้คา่เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น 

รวมทกุครัง้ เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้หากคุณตอ้งการรวมฟิลด์ไวใ้นกจิกรรมการใชร้ว่มกนั แมว้า่คา่ของฟิลด์จะไมเ่ปลีย่นแปลงกต็าม 

หมายเหตุ: ชอ่งทาํเครือ่งหมาย รวมทุกครัง้ จะถูกเลอืกไวโ้ดยคา่ดฟีอลต์ 
และผูใ้ชไ้มส่ามารถยกเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้สาํหรบับางฟิลด์ทีใ่ชโ้ดย Oracle CRM On Demand ได ้

ตดิตามการเปลีย่นแปลง เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้หากคุณตอ้งการใหส้รา้งกจิกรรมการใชร้ว่มกนัทกุครัง้ทีฟิ่ลด์นี้อปัเดต 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัชอ่งทาํเครือ่งหมายตดิตามการเปลีย่นแปลง โปรดดูที ่
เกีย่วกบัชอ่งทาํเครือ่งหมายตดิตามการเปลีย่นแปลง ในหวัขอ้นี้ 

เก่ียวกบัช่องทาํเคร่ืองหมายติดตามการเปล่ียนแปลง 
ชอ่งทาํเครือ่งหมาย ตดิตามการเปลีย่นแปลง ไมส่ามารถใชไ้ด ้หากเหตุการณ์ทรกิเกอรส์าํหรบักฎเวริก์โฟลวเ์ป็น กอ่นลบเรคคอรด์ หลงัการเชือ่มโยงกบัคา่หลกั หรอื หลงัการแยกจากคา่หลกั 
และหากเหตุการณ์ทรกิเกอรส์าํหรบักฎเวริ์กโฟลวเ์ป็น หลงัการเชือ่มโยงกบัคา่หลกั หรอื หลงัการแยกจากคา่หลกั ชดุฟิลด์ทีแ่สดงบนเพจจะเป็นชดุฟิลด์ทีร่ะดบัเรคคอรด์ย่อย 
คณุไมส่ามารถตัง้คา่ชดุฟิลด์ในกจิกรรมการใชร้ว่มกนัทีร่ะดบัเรคคอรด์หลกัได ้

สาํหรบัการดําเนนิการของเวริ์กโฟลว์ทีม่ชีอ่งทําเครือ่งหมาย ตดิตามการเปลีย่นแปลง การดําเนนิการของเวริก์โฟลวจ์ะจดัทาํกจิกรรมการใชร้่วมกนัเฉพาะเมือ่มกีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย 
ตดิตามการเปลีย่นแปลง สาํหรบัฟิลด์อย่างน้อยหนึง่ฟิลด์ และหากมกีารตรวจพบการเปลีย่นแปลงในฟิลด์อย่างน้อยหนึง่ฟิลด์ทีม่กีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายตดิตามการเปลีย่นแปลง 
เมือ่มกีารจดัทาํกจิกรรมการใชร้ว่มกนั ฟิลด์ทัง้หมดทีม่กีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย รวมทุกครัง้ ในการดําเนนิการของเวริก์โฟลวจ์ะรวมไวใ้นกจิกรรมการใชร้่วมกนั 
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ข้อยกเว้นของฟิลดร์ะบบ 
หากกจิกรรมทรกิเกอรส์าํหรบักฎเวริ์กโฟลว์คอือย่างอืน่ทีไ่มใ่ช่กจิกรรม เมือ่บนัทกึเรคคอรด์ใหม่ Oracle CRM On Demand 
จะไมส่รา้งกจิกรรมการใชร้ว่มกนัในกรณีทีม่กีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ตดิตามการเปลีย่นแปลง ไวส้าํหรบัฟิลด์ระบบต่อไปนี้อย่างน้อยหนึง่ฟิลด์ และในกรณีทีไ่มไ่ดเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย 
ตดิตามการเปลีย่นแปลง ไวส้าํหรบัฟิลด์อืน่ๆ: 

 ModifiedDate  

 ModifiedById  

 CreatedDate  

 CreatedById  

 ID 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบักจิกรรมการใชร้ว่มกนั โปรดดูที ่เกีย่วกบักจิกรรมการใชร้ว่มกนั (ในหน้า 677) 

สาํหรบักระบวนการทลีะขัน้ตอนในการจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลวป์ระเภทอืน่ โปรดดูทีห่วัขอ้ต่อไปนี้: 

 การจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์: ระบุสมุดบนัทกึ (โปรดดูที ่"การจดัทาํการดําเนินการเวริก์โฟลว์: ระบุสมดุบนัทกึ" ในหน้า 383) 

 การจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์: จดัทาํงาน (ในหน้า 388) 

 การจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์: สง่อเีมล ์(ในหน้า 393) 

 การจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์: อปัเดตคา่ (โปรดดูที ่"การจดัทาํการดําเนนิการเวริก์โฟลว์: อปัเดตคา่" ในหน้า 404) 

 การจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์: รอ (โปรดดูที ่"การจดัทาํการดําเนนิการเวริก์โฟลว์: รอ" ในหน้า 406) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของเวริก์โฟลว์: 

 เกีย่วกบักฎเวริก์โฟลว์ (ในหน้า 354) 

 เกีย่วกบัการดําเนนิการเวริก์โฟลว์ (โปรดดูที ่"เกีย่วกบัการดําเนนิการของเวริ์กโฟลว์" ในหน้า 363) 

 เกีย่วกบักฎเวริก์โฟลวต์ามเวลา (ในหน้า 365) 

 การจดัทาํกฎเวริก์โฟลว ์(ในหน้า 372) 

 การเปลีย่นแปลงลาํดบัการดําเนินการของกฎเวริก์โฟลว ์(ในหน้า 409) 

 การยกเลกิกฎและการดําเนินการของเวริก์โฟลว์ (โปรดดูที ่"การยกเลกิกฎและการดําเนินการเวริ์กโฟลว์" ในหน้า 411) 

 การลบกฎและการดําเนนิการของเวริ์กโฟลว์ (โปรดดูที ่"การลบกฎและการดําเนนิการเวริก์โฟลว์" ในหน้า 412) 

 เกีย่วกบักจิกรรมการใชร้่วมกนั (ในหน้า 677) 
 

การจดัทาํการดาํเนินการของเวิรก์โฟลว:์ จดัทาํงาน 
การดําเนนิการจดัทาํงานในกฎเวริ์กโฟลวจ์ดัทาํงานโดยอตัโนมตัเิมือ่มลีกัษณะตรงตามเงือ่นไขในกฎเวริก์โฟลว์ 

หมายเหตุ: คณุสามารถจดัทาํการดําเนินการหลายรายการสาํหรบักฎเวริ์กโฟลว์หนึง่กฎไดส้งูสดุ 25 รายการ 
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เก่ียวกบัการตัง้ค่ากฎเวิรก์โฟลวเ์พ่ือจดัทาํงานติดตามผลสาํหรบักิจกรรม 
การดําเนนิการจดัทาํงานใชไ้ดส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์กจิกรรม ดงันัน้คณุสามารถตัง้คา่กฎเวริก์โฟลวเ์พือ่จดัทาํงานตดิตามผลเมือ่บนัทกึเรคคอรด์กจิกรรมใหม่หรอือปัเดต ลบ 
หรอืเรยีกคนืเรคคอรด์กจิกรรมทีม่อียู่ได ้งานตดิตามผลทีจ่ดัทาํสาํหรบัเรคคอรด์กจิกรรมจะไม่ทรกิเกอรก์ฎเวริ์กโฟลว์ทีต่ามมาซึง่อา้งองิประเภทเรคคอรด์กจิกรรม สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่
ตวัอย่างของการตัง้คา่กฎเวริก์โฟลวเ์พือ่จดัทาํงานตดิตามผลสาํหรบักจิกรรม (ในหน้า 392) 

งานท่ีเช่ือมโยงกบัเรคคอรด์หลกั 
หากกฎเวริก์โฟลวอ์งิตามประเภทเรคคอรด์ทีส่นบัสนุนงานย่อย เมือ่การดําเนนิการจดัทาํงานในกฎจดัทาํงาน 
เรคคอรด์ทีท่รกิเกอรส์าํหรบักฎเวริก์โฟลวจ์ะกลายเป็นเรคคอรด์หลกัสาํหรบัเรคคอรด์งานย่อยใหม ่นอกจากนี้ กจิกรรมต่างๆ ทีส่รา้งโดยการดําเนินการกฎเวริก์โฟลวจ์ะมกีารเชือ่มโยงกบัเรคคอรด์หลกัอืน่ๆ 
ดงันี้:  

 เมือ่การดําเนนิการจดัทาํงานจดัทาํกจิกรรมสาํหรบัเรคคอรด์โอกาสทางการขาย 
การดําเนนิการของเวริ์กโฟลวจ์ะเชือ่มโยงกจิกรรมกบับรษิทัหลกัสาํหรบัโอกาสทางการขายและกบัเรคคอรด์โอกาสทางการขายโดยอตัโนมตั ิ

 เมือ่การดําเนนิการจดัทาํงานจดัทาํกจิกรรมสาํหรบัเรคคอรด์คาํขอบรกิาร 
การดําเนนิการของเวริ์กโฟลวจ์ะเชือ่มโยงกจิกรรมกบับรษิทัหลกัและผูต้ดิต่อสาํหรบัคําขอบรกิารและกบัเรคคอรด์คาํขอบรกิารโดยอตัโนมตั ิ

หากกฎเวริก์โฟลวอ์งิตามประเภทเรคคอรด์ทีไ่มส่นบัสนุนงานย่อย เมือ่การดําเนนิการจดัทาํงานของกฎจดัทาํงาน งานจะไมเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์หลกั 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารจดัทาํการดําเนนิการจดัทาํงาน 

หมายเหตุ: เพือ่ใหก้ารดําเนนิการจดัทาํงานดําเนนิการไดส้าํเรจ็ ผูใ้ชท้ีม่กีารดําเนนิการทีท่รกิเกอรก์ฎเวริ์กโฟลวจ์ะตอ้งมสีทิธิเ์ขา้ใชท้ีเ่หมาะสมในการจดัทาํงาน 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้เมือ่การดําเนนิการของเวริก์โฟลวล์ม้เหลว โปรดดูที ่เกีย่วกบัความลม้เหลวของกฎเวริ์กโฟลวแ์ละการดําเนนิการของเวริ์กโฟลว ์(ในหน้า 367) 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิการ คณุตอ้งมสีทิธิจ์ดัการกฎเวริก์โฟลว์ ในบทบาทผูใ้ชข้องคณุ โปรดดูขอ้มลูเกีย่วกบัการเพิม่สทิธิใ์หก้บับทบาทที ่การเพิม่บทบาท (ในหน้า 258) 

การจดัทาํการดาํเนินการจดัทาํงาน 

1 นาวเิกตไปยงักฎทีคุ่ณตอ้งการจดัทาํการดําเนินการ: 

a คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

b ในสว่นการจดัการกระบวนการทางธุรกจิ คลกิที ่การตัง้คา่เวริ์กโฟลว์ 

c บนเพจรายการกฎเวริ์กโฟลว์ ใหค้น้หากฎทีค่ณุต้องการจดัทาํการดําเนนิการ 

โปรดดูขอ้มลูเกีย่วกบัการคน้หากฎเวริ์กโฟลวใ์นเพจรายการที ่การฟิลเตอร์รายการ 

2 คลกิลงิค์ ชือ่เวริก์โฟลว ์บนกฎ 

3 บนแถบชือ่การดําเนินการ บนเพจรายละเอยีดกฎเวริก์โฟลว ์ใหค้ลกิ เมนู และเลอืก จดัทาํงาน  

หมายเหตุ: กจิกรรมทรกิเกอรบ์นกฎเวริ์กโฟลวจ์ะกาํหนดประเภทของการดําเนนิการทีส่ามารถจดัทาํบนกฎได้ 

คําแนะนํา: คณุสามารถจดัทาํสาํเนาของการดําเนนิการของกฎเวริ์กโฟลว์ทีม่อียู่ไดโ้ดยคลกิทีล่งิค์ คดัลอก สาํหรบัการดําเนินการนัน้ 

4 ในเพจการดําเนนิการแกไ้ขของเวริก์โฟลว์ ใหป้้อนชือ่การดําเนินการ 

5 หากคุณตอ้งการใชง้านการดําเนนิการ ใหเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ใชง้าน 

6 ป้อนคา่ในฟิลด์ตามทีอ่ธบิายในตารางต่อไปนี้ แลว้บนัทกึการดําเนินการ 

หมายเหตุ: หากคุณเลอืกตวัเลอืก ผูใ้ชท้ีเ่กีย่วขอ้งในเรคคอรด์ ในฟิลด ์เจา้ของ สาํหรบังานนัน้ และเจา้ของเรคคอรด์เป็นผูใ้ชท้ีไ่มใ่ชง้าน งานนัน้จะไมถู่กจดัทาํขึน้ 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

เจา้ของ เลอืกประเภทเจา้ของสาํหรบังาน (ผูใ้ชท้ีเ่กีย่วขอ้งในเรคคอรด์หรอืผูใ้ชเ้ฉพาะ) แลว้เลอืกเจา้ของ: 

 ถา้คณุเลอืกผูใ้ชท้ีเ่กีย่วขอ้งในเรคคอรด์ ใหเ้ลอืกผูใ้ชจ้ากรายการ 

ถา้คณุเลอืกบทบาทของทมีเป็นเจา้ของ 
กฎเวริก์โฟลวจ์ะจดัทาํงานสาํหรบัผูใ้ชแ้ต่ละรายทีม่บีทบาทของทมีทีร่ะบุ 

หมายเหตุ: สาํหรบับรษิทั ผูต้ดิต่อ ลดี โอกาส และคาํขอบรกิาร ประเภทเรคคอรด์ 
บทบาทของทมีทีก่าํหนดเองใดๆ 
ทีเ่พิม่ในประเภทเรคคอรด์จะมใีหเ้ลอืกในรายการผูร้บัทีเ่ป็นผูใ้ชท้ีเ่กีย่วขอ้งในเรคคอรด์ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการปรบัแต่งประเภทเรคคอรด์ โปรดดูที ่
เพจการปรบัแต่งแอปพลเิคชนัประเภทเรคคอรด์ (ในหน้า 88) 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัผูใ้ชท้ีคุ่ณเลอืกไดใ้นฟิลด์เจา้ของ 
เมือ่การดําเนนิการของเวริ์กโฟลวเ์ป็นการดําเนนิการสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ผูใ้ช ้โปรดดูที ่
ขอ้ควรพจิารณาเมือ่จดัทาํกฎเวริ์กโฟลวส์าํหรบัประเภทเรคคอรด์ผูใ้ช ้(ในหน้า 371) 

 ถา้คณุเลอืกผูใ้ชท้ีร่ะบุเฉพาะ ใหค้ลกิไอคอนคน้หา แลว้เลอืกเจา้ของงาน 

หมายเหตุ: 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ทีส่ง่ผลกระทบต่อความเป็นเจา้ของงานทีส่รา้งขึน้โดยอตัโ

นมตั ิโปรดดูที ่โหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์และงานทีส่รา้งโดยอตัโนมตั ิ(ในหน้า 293) 

ประเภท เลอืกประเภทกจิกรรมจากรายการดรอปดาวน์ 

ประเภทย่อยกจิกรรม เลอืกประเภทย่อยกจิกรรมจากรายการดรอปดาวน์ 

วนัทีค่รบกาํหนด ป้อนนพิจน์ทีม่คีา่เป็นวนัทีค่รบกาํหนดสาํหรบังาน คณุสามารถใช ้Expression Builder เพือ่จดัทาํนพิจน์ 
คลกิไอคอน fx ขา้งฟิลด์เพือ่เปิดวนิโดว ์Expression Builder นพิจน์มคีวามยาวได้สงูสดุ 1024 
ตวัอกัษร 

หมายเหตุ: เพือ่ใหก้ารดําเนนิการของเวริ์กโฟลว์ทาํงานอย่างถูกตอ้ง 
ฟิลด์วนัทีค่รบกําหนดตอ้งมนีพิจน์ทีม่คี่าเป็นวนัทีท่ ีถู่กตอ้ง อย่าป้อนขอ้มลูอืน่ เชน่ วนัทีห่รอืจํานวนเตม็ 
ในฟิลด์วนัทีค่รบกาํหนด 

หากนิพจน์ทีค่ณุป้อนมคีา่เป็นวนัทีท่ ีอ่ยู่กอ่นหรอืเป็นวนัเดยีวกบัวนัทีป่จัจบุนั 
วนัทีค่รบกาํหนดจะเป็นวนัทีป่จัจุบนัตามคา่ดฟีอลต ์

ไมม่ขีดีจํากดัในการตัง้วนัทีท่ ีจ่ะนํามาคาํนวณในอนาคต อย่างไรกต็าม นพิจน์ตอ้งประเมนิเป็นวนัทีถู่กตอ้ง 
หรอืเป็นประเภทขอ้มลูอืน่ใดกต็าม เชน่ สตรงิ จํานวนเตม็ หรอืบูลนี แลว้เกดิขอ้ผดิพลาดขึน้ และกจิกรรมไมถู่กสรา้ง  

คณุสามารถใชปุ้่ม ตรวจสอบ Syntax ใน Expression Builder เพือ่ทดสอบ Syntax 
ของนพิจน์ได ้อย่างไรกต็าม Expression Builder ไมไ่ดต้รวจสอบวา่นพิจน์จะมคีา่เป็นวนัทีท่ ีถู่กตอ้ง 

โปรดดูขอ้มลูเกีย่วกบัการใช ้Oracle On Demand Expression Builder ที ่
Expression Builder (ในหน้า 716) 

ลาํดบัความสาํคญั เลอืกลาํดบัความสาํคญัของกจิกรรมจากรายการดรอปดาวน์ 

สถานะ เลอืกสถานะกจิกรรมจากรายการดรอปดาวน์ 

สกลุเงนิของงาน เลอืกสกลุเงนิ 

สว่นตวั เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ถา้คณุตอ้งการใหเ้ฉพาะเจา้ของงานเทา่นัน้ทีม่องเหน็งานได ้
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หวัเรือ่ง ป้อนบรรทดัหวัเรือ่งของงาน 

คณุสามารถกาํหนดฟงัก์ชนัและชือ่ฟิลด์ในขอ้ความ เครือ่งหมายเปอรเ์ซน็ต์สามตวั (%%%) 
ทีอ่ยู่กอ่นหน้าและตามหลงัฟงักช์นัหรอืชือ่ฟิลด์ทีก่ําหนดแสดงใหท้ราบวา่ คา่นัน้จะถูกแปลงเป็นสตรงิ  

ตวัอย่างเชน่ ขอ้ความอาจเป็นดงันี้: 

ตดิต่อ %%%[<ContactLastName>]%%% 

หากคุณพมิพฟ์งัก์ชนัหรอืชือ่ฟิลด์โดยตรงในฟิลด์นี้ คณุตอ้งพมิพเ์ครือ่งหมายเปอรเ์ซน็ต์สามตวักอ่นและหลงัคา่นัน้ดว้ย 
หากคุณใช ้Expression Builder เพือ่กาํหนดฟงัก์ชนัหรอืชือ่ฟิลด์ 
ระบบจะเพิม่เครือ่งหมายเปอรเ์ซน็ต์ใหโ้ดยอตัโนมตั ิหากคณุใช ้Expression Builder 
เพือ่กาํหนดนพิจน์ทีซ่บัซอ้น เครือ่งหมายเปอรเ์ซน็ต์อาจไมถู่กเพิม่ในตําแหน่งทีถู่กตอ้ง ในกรณีนี้ 
ใหต้รวจสอบวา่มกีารใสเ่ครือ่งหมายเปอรเ์ซน็ต์ไวห้น้าและหลงันพิจน์ทัง้หมดหรอืไม ่
เพือ่ใหน้พิจน์ดงักลา่วประเมนิผลไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

ตวัอย่างเชน่ %%%Today() + 30%%% จะเพิม่เวลา 30 วนัใหก้บัวนัทีป่จัจบุนั แต ่
%%%Today() %%%+ 30 จะแคเ่พิม่เลข 30 ต่อทา้ยการแสดงสตรงิของวนัทีป่จัจุบนั 

ในการใช ้Expression Builder เพือ่กาํหนดฟงักช์นัและชือ่ฟิลด์ในฟิลด์หนึ่ง ใหค้ลกิไอคอนfx 
ทีอ่ยู่ขา้งฟิลด์นัน้ 

ถา้คณุกาํลงัป้อนเฉพาะขอ้ความแบบสแตตกิ คณุไมจ่ําเป็นตอ้งใช ้Expression Builder 

ฟิลด์นี้มคีวามยาวไดส้งูสดุ 1024 ตวัอกัษร รวมถงึเครือ่งหมายเปอรเ์ซน็ต์ทีอ่ยู่หน้าและหลงันพิจน์ดว้ย  

คาํอธบิาย ป้อนคาํอธบิายของงาน 

คณุสามารถกาํหนดฟงัก์ชนัและชือ่ฟิลด์ในขอ้ความตามทีอ่ธบิายไวส้าํหรบัฟิลด์หวัเรือ่ง 

ฟิลด์นี้มคีวามยาวไดส้งูสดุ 1024 ตวัอกัษร รวมถงึเครือ่งหมายเปอรเ์ซน็ต์ทีอ่ยู่หน้าและหลงันพิจน์ดว้ย 

หมายเหตุ: ชือ่ฟิลด์ทีไ่มอ่า้งองิกบัภาษาและ Syntax ของชือ่ฟิลด์ทีใ่ชใ้นนพิจน์ตวัอย่างใดๆ ในหวัขอ้นี้เป็นชือ่ฟิลด์และ Syntax ของชือ่ฟิลดท์ีใ่ชใ้น Expression Builder 
ในรลีสีกอ่นหน้า Release 29 Service Pack 1 ตวัอย่างเหลา่นี้ยงัคงใชไ้ด้ อย่างไรกต็าม หากคุณเลอืกฟิลด์ทีส่อดคลอ้งสาํหรบันิพจน์จากรายการฟิลด์ใน Expression 
Builder ใน Release 29 Service Pack 1 หรอืต่อมา ชือ่ฟิลด์และ Syntax ของชือ่ฟิลด์จะแตกต่างจากทีแ่สดงอยู่ในตวัอย่าง 
จงึขอแนะนําใหคุ้ณเลอืกฟิลด์สาํหรบันพิจน์ของคุณจากรายการฟิลดใ์น Expression Builder เสมอ เพือ่ใหช้ือ่ฟิลด์และ Syntax ของชือ่ฟิลด์ถูกตอ้งเสมอ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัชือ่ฟิลด์และ Syntax ของชือ่ฟิลด์ในนพิจน์ โปรดดูที ่เกีย่วกบันิพจน์ (ในหน้า 719) 

สาํหรบักระบวนการทลีะขัน้ตอนในการจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลวป์ระเภทอืน่ โปรดดูทีห่วัขอ้ต่อไปนี้: 

 การจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์: ระบุสมุดบนัทกึ (โปรดดูที ่"การจดัทาํการดําเนินการเวริก์โฟลว์: ระบุสมดุบนัทกึ" ในหน้า 383) 

 การจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์: จดัทาํกจิกรรมการใชง้านรว่มกนั (ในหน้า 385) 

 การจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์: สง่อเีมล ์(ในหน้า 393) 

 การจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์: อปัเดตคา่ (โปรดดูที ่"การจดัทาํการดําเนนิการเวริก์โฟลว์: อปัเดตคา่" ในหน้า 404) 

 การจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์: รอ (โปรดดูที ่"การจดัทาํการดําเนนิการเวริก์โฟลว์: รอ" ในหน้า 406) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูเวริก์โฟลว์ทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบักฎเวริก์โฟลว์ (ในหน้า 354) 

 เกีย่วกบัการดําเนนิการเวริก์โฟลว์ (โปรดดูที ่"เกีย่วกบัการดําเนนิการของเวริ์กโฟลว์" ในหน้า 363) 



การจดัการ Oracle CRM On Demand 

 

392  การจดัการ Oracle CRM On Demand Release 37 
สงิหาคม 2018 
 

 เกีย่วกบักฎเวริก์โฟลวต์ามเวลา (ในหน้า 365) 

 การจดัทาํกฎเวริก์โฟลว์ (ในหน้า 372) 

 การเปลีย่นแปลงลาํดบัการดําเนินการของกฎเวริก์โฟลว ์(ในหน้า 409) 

 การยกเลกิกฎและการดําเนินการของเวริก์โฟลว์ (โปรดดูที ่"การยกเลกิกฎและการดําเนินการเวริ์กโฟลว์" ในหน้า 411) 

 การลบกฎและการดําเนนิการของเวริ์กโฟลว์ (โปรดดูที ่"การลบกฎและการดําเนนิการเวริก์โฟลว์" ในหน้า 412) 
 

ตวัอยา่งของการตัง้ค่ากฎเวิรก์โฟลวเ์พื่อจดัทาํงานติดตามผลสาํหรบักิจกรรม 
หวัขอ้นี้จะใหต้วัอย่างของการตัง้ค่ากฎเวริ์กโฟลวเ์พือ่จดัทาํงานตดิตามผลเมือ่จดัทาํเรคคอรด์กจิกรรม คณุอาจใชฟ้งักช์นันี้แตกต่างไปไดข้ ึน้อยู่กบัรปูแบบธุรกจิของคณุ 

คณุตอ้งการใหจ้ดัทาํงานตดิตามผลโดยอตัโนมตัทิุกครัง้ทีผู่ใ้ชจ้ดัทาํกจิกรรมใหม่ จะตอ้งตัง้คา่งานตดิตามผลดงัต่อไปนี้: 

 งานเป็นการตดิต่อ 

 วนัทีค่รบกาํหนดของงานตดิตามผลคอืสองวนัหลงัจากจดัทาํงานเริม่แรก 

 ตัง้คา่ลาํดบัความสาํคญัของงานตดิตามผลเป็น 1-สงู  

 เจา้ของงานตดิตามผลเป็นคนเดยีวกบัทีเ่ป็นเจา้ของกจิกรรมเริม่แรก 

การตัง้ค่ากฎเวิรก์โฟลวเ์พือ่จดัทาํงานติดตามผลสาํหรบักิจกรรมใหม่ 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการจดัการกระบวนการทางธุรกจิ คลกิที ่การกาํหนดคา่เวริ์กโฟลว์ 

3 ในเพจรายการกฎเวริก์โฟลว์ ใหค้ลกิ ใหม ่ในแถบชือ่ 

4 ในเพจรายละเอยีดกฎเวริก์โฟลว์ ในสว่นรายละเอยีดกฎเวริก์โฟลวห์ลกั ใหป้้อนขอ้มลูกฎดงัต่อไปนี้: 

a ในฟิลด์ชือ่เวริก์โฟลว ์ใหป้้อนชือ่สาํหรบักฎเวริก์โฟลว ์

b เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ใชง้าน 

c ในฟิลด์ประเภทเรคคอรด์ ใหเ้ลอืก กจิกรรม 

d ในฟิลด์กจิกรรมทรกิเกอร์ ใหเ้ลอืก เมือ่บนัทกึเรคคอรด์ใหม ่

5 บนัทกึกฎเวริ์กโฟลว์ 

6 ในเพจรายละเอยีดกฎเวริก์โฟลว์ ในแถบชือ่การดําเนนิการ ใหค้ลกิ เมนู แลว้เลอืก จดัทาํงาน 

7 ในเพจการดําเนนิการแกไ้ขของเวริก์โฟลว์ ใหป้้อนขอ้มลูการดําเนินการดงัต่อไปนี้: 

a ในฟิลด์ชือ่การดําเนนิการ ใหป้้อนชือ่ของการดําเนนิการ 

b เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ใชง้าน 
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c ในฟิลด์เจา้ของ ใหเ้ลอืก ผูใ้ชท้ีเ่กีย่วขอ้งในเรคคอรด์ แลว้เลอืก เจา้ของกจิกรรม 

d ในฟิลด์ประเภท ใหเ้ลอืก การตดิต่อ 

e ในฟิลด์วนัทีค่รบกาํหนด ใหค้ลกิไอคอน fx ป้อนนพิจน์ต่อไปนี้ในฟิลด์นพิจน์ในวนิโดว์ Expression Builder แลว้บนัทกึนพิจน์: 

Today()+2 

f ในฟิลด์ลาํดบัความสาํคญั ใหเ้ลอืก 1-สงู 

g ในฟิลด์หวัเรือ่ง ใหป้้อนบรรทดัหวัเรือ่งของงาน เชน่ การตดิต่อเพือ่ตดิตามผลสาํหรบักจิกรรมใหม่ 

8 บนัทกึการดําเนินการของเวริก์โฟลว์ 
 

การจดัทาํการดาํเนินการของเวิรก์โฟลว:์ ส่งอีเมล ์
การดําเนนิการ สง่อเีมล ์ในกฎเวริ์กโฟลวจ์ะสรา้งอเีมลโ์ดยอตัโนมตัเิมือ่เป็นไปตามเงือ่นไขในกฎเวริก์โฟลว์ อเีมลจ์ะถูกสง่ออกไปโดยอตัโนมตั ิ
โดยไมค่าํนงึถงึวา่การดําเนินการทีท่รกิเกอร์กฎเวริก์โฟลวจ์ะสาํเรจ็หรอืลม้เหลว ผูดู้แลระบบสามารถดูรายการของอเีมลข์าออกทีอ่ยู่ในระหวา่งรอสง่ไดใ้นการตรวจสอบอเีมล์ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตรวจสอบอเีมล ์โปรดดูที ่การตรวจดูอเีมลท์ีร่อดําเนนิการและสง่แลว้ของบรษิทัของคุณ (ในหน้า 69) 

หมายเหตุ: คณุสามารถจดัทาํการดําเนินการหลายรายการสาํหรบักฎเวริ์กโฟลว์หนึง่กฎไดส้งูสดุ 25 รายการ 

เก่ียวกบั ท่ีอยู่จาก ในอีเมลท่ี์ส่งโดยการดาํเนินการของเวิรก์โฟลว ์
เมือ่คณุระบุ ทีอ่ยู่จาก สาํหรบัอเีมล์ทีส่ง่โดยการดําเนนิการของเวริก์โฟลว ์สง่อเีมล ์คณุสามารถใชต้วัเลอืกอย่างหนึง่อย่างใดต่อไปนี้ได:้ 

 ทีอ่ยู่อเีมลด์ฟีอลต ์

ถา้คณุเลอืกตวัเลอืกนี้ ทีอ่ยู่ในฟิลด์ จาก ในอเีมลจ์ะเป็น donotreply@crmondemand.com 

 ผูใ้ชป้จัจบุนั 

ถา้คณุเลอืกตวัเลอืกนี้ จะมกีารสง่อเีมลใ์นนามของผูใ้ชท้ีไ่ซน์อนิทีท่รกิเกอรเ์วริ์กโฟลว์ ฟิลด์ ผูส้ง่ ในอเีมลจ์ะไดร้บัการตัง้คา่เป็น donotreply@crmondemand.com 
ทีอ่ยู่ในฟิลด์ จาก ในอเีมลจ์ะเป็นทีอ่ยู่อเีมลของผูใ้ชท้ีไ่ซน์อนิทีท่รกิเกอรเ์วริก์โฟลว์ 

หมายเหตุ: เมือ่มกีารดําเนนิการสง่อเีมลส์าํหรบักจิกรรมตามกาํหนดการแลว้ ระบบจะถอืวา่ผูใ้ชท้ีท่าํใหก้จิกรรมตามกาํหนดการใชง้านไดเ้ป็นผูใ้ชไ้ซน์อนิ 

 ทีอ่ยู่อเีมลท์ีร่ะบุ 

ถา้คณุเลอืกตวัเลอืกนี้ จะมกีารสง่อเีมลใ์นนามของทีอ่ยู่อเีมลท์ีค่ณุระบุในการดําเนนิการเวริ์กโฟลว ์ฟิลด์ ผูส้ง่ ในอเีมลจ์ะไดร้บัการตัง้คา่เป็น 
donotreply@crmondemand.com ทีอ่ยู่ในฟิลด์ จาก ในอเีมลจ์ะเป็นทีอ่ยู่อเีมลท์ีคุ่ณระบุในการดําเนนิการเวริก์โฟลว์  

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand จะสรา้งสตรงิสาํหรบัแต่ละอเีมลเ์พือ่ใหส้ามารถตดิตามอเีมลไ์ดใ้นระบบสง่อเีมลข์อง Oracle ในรลีสีกอ่นหน้าของ Oracle CRM On 
Demand สตรงิทีต่ดิตามจะแสดงในอเีมล ์ตัง้แต่รลีสี 24 เป็นตน้ไป สตรงิทีต่ดิตามจะไม่แสดงในอเีมลอ์กีต่อไป แต่จะถูกจดัเกบ็อยู่ในสว่นหวัแทนซึง่ผูร้บัอเีมลจ์ะมองไมเ่หน็ 

เก่ียวกบัการแปลบรรทดัหวัเร่ืองและเน้ือหาข้อความในการดาํเนินการของเวิรก์โฟลว ์ส่งอีเมล ์
หลงัจากจดัทาํการดําเนินการ สง่อเีมล ์แลว้ คณุสามารถแกไ้ขการดําเนนิการดงักลา่วเพือ่ป้อนบรรทดัหวัเรือ่งและเนื้อหาขอ้ความทีเ่ป็นเวอรช์นัแปลใหก้บัอเีมลท์ีก่ารดําเนินการของเวริก์โฟลวส์รา้งขึน้มาได ้
คณุสามารถใสค่าํแปลของแต่ละภาษาทีม่ใีชง้านสาํหรบับรษิทัของคณุ หากคุณไมไ่ดป้้อนคาํแปลภาษาของบรรทดัหวัเรือ่งและเนื้อหาขอ้ความ ระบบจะใชข้อ้ความในเวอรช์นัภาษาดฟีอลต์ของบรษิทัแทน 

เมือ่มกีารดําเนินการเกีย่วกบัอเีมล ์Oracle CRM On Demand จะใชค้า่ในฟิลด ์ถงึ ของการดําเนนิการ สง่อเีมล ์เพือ่กาํหนดภาษาสาํหรบัอเีมล์ ดงันี้: 
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 หากมกีารเลอืก ผูใ้ชเ้ฉพาะ หรอื ผูใ้ชท้ีเ่กีย่วขอ้งในเรคคอรด์ ไวใ้นฟิลด์ ถงึ ภาษาของอเีมลค์อืภาษาของผูใ้ชข้องผูร้บัอเีมล ์หากมกีารเลอืก ผูใ้ชท้ีเ่กีย่วขอ้งในเรคคอรด์ ไวใ้นฟิลด์ ถงึ 
และหากอเีมลก์าํลงัถูกสง่ไปยงัผูใ้ชม้ากกวา่หนึ่งคน ภาษาของแต่ละอเีมลค์อืภาษาของผูใ้ชข้องผูร้บัอเีมลน์ัน้ๆ 

 หากมกีารเลอืก ทีอ่ยู่อเีมลท์ีร่ะบุ ไวใ้นฟิลด์ ถงึ Oracle CRM On Demand จะใชค้า่ในฟิลด ์จาก ของการดําเนนิการ สง่อเีมล ์เพือ่กาํหนดภาษาสาํหรบัอเีมล์ ดงันี้: 

 หากมกีารเลอืก ผูใ้ชป้จัจุบนั ไวใ้นฟิลด์ จาก ภาษาของอเีมลค์อืภาษาของผูใ้ชป้จัจบุนันัน้ กลา่วคอืผูใ้ชท้ีไ่ซน์อนิทีท่รกิเกอรเ์วริ์กโฟลว์ 

 หากมกีารเลอืก ทีอ่ยู่อเีมลด์ฟีอลต ์หรอื ทีอ่ยู่อเีมลท์ีร่ะบุ ไวใ้นฟิลด์ จาก ภาษาของอเีมลค์อืภาษาดฟีอลต์ของบรษิทั 

จะเกิดอะไรข้ึนหากมีการอปัเดตการดาํเนินการส่งอีเมล ์
เมือ่คณุเปลีย่นแปลงขอ้ความของบรรทดัหวัเรือ่งหรอืเนื้อหาขอ้ความ หรอืทัง้สองอย่าง ทีเ่ป็นภาษาดฟีอลต์ของบรษิทั คณุสามารถใชช้อ่งทาํเครือ่งหมาย ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล 
เพือ่กาํหนดลกัษณะการทาํงานใหก้บัภาษาอืน่ๆ ได ้ดงันี้: 

 หากคุณไมไ่ดเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล เหตุการณ์ต่อไปนี้จะเกดิขึน้: 

 สาํหรบัภาษาทีย่งัไมเ่คยมกีารป้อนคาํแปลเลย บรรทดัหวัเรือ่งและเนื้อหาขอ้ความจะถูกแทนทีโ่ดยอตัโนมตัโิดยขอ้ความทีอ่ปัเดตทีร่ะบุใหก้บัภาษาดฟีอลต์ของบรษิทั 

 เวอรช์นัทีแ่ปลของบรรทดัหวัเรือ่งและเนื้อหาขอ้ความใดๆ ทีม่จีะยงัคงไมเ่ปลีย่นแปลง  

 หากคุณเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล และหลงัจากทีคุ่ณบนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุแลว้ บรรทดัหวัเรือ่งและเนื้อหาขอ้ความสาํหรบัภาษาอืน่ๆ 
ทัง้หมดจะถูกเขยีนทบัโดยบรรทดัหวัเรือ่งและเนื้อหาขอ้ความทีร่ะบุใหก้บัภาษาดฟีอลต์ของบรษิทั ขอ้ความจะปรากฏเป็นตวัอกัษรสน้ํีาเงนิและอยู่ในวงเลบ็สาํหรบัภาษาอืน่ๆ 
นัน้จนกวา่คณุจะป้อนเวอรช์นัทีแ่ปล 

หมายเหตุ: หากคุณเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล เมือ่คณุอปัเดตฟิลด์ใดๆ ในการดําเนินการ สง่อเีมล ์และเมือ่คณุบนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุแลว้ 
บรรทดัหวัเรือ่งและเนื้อหาขอ้ความสาํหรบัทุกภาษาจะถูกเขยีนทบัโดยบรรทดัหวัเรือ่งและเนื้อหาขอ้ความทีร่ะบุใหก้บัภาษาดฟีอลต์ของบรษิทั 
แมว้า่คณุจะไมไ่ดอ้ปัเดตบรรทดัหวัเรือ่งหรอืเนื้อหาขอ้ความในภาษาดฟีอลต์ของบรษิทักต็าม 

เก่ียวกบัช่องทาํเครื่องหมายทาํเครื่องหมายเพื่อแปล 
ชอ่งทาํเครือ่งหมาย ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล ใชไ้ดเ้ฉพาะเมือ่คณุแกไ้ขการดําเนนิการของเวริ์กโฟลว ์สง่อเีมล ์ทีม่อียู ่และมกีารเลอืกภาษาดฟีอลต์ของบรษิทัไวใ้นฟิลด์ภาษาในการแปล 
เมือ่คณุจดัทาํการดําเนนิการ สง่อเีมล ์ของเวริก์โฟลวใ์หม ่ชอ่งทาํเครือ่งหมาย ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล จะถูกยกเลกิการเลอืกและเป็นแบบอ่านอย่างเดยีว นอกจากนี้ ชอ่งทาํเครือ่งหมาย 
ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล จะเป็นแบบอ่านอย่างเดยีวเมือ่คณุเลอืกภาษาใดๆ ทีไ่มใ่ชภ่าษาดฟีอลต์ของบรษิทัไวใ้นฟิลด์ภาษาในการแปลเมือ่คุณแกไ้ขการดําเนนิการของเวริก์โฟลว ์ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้จะอธบิายวธิกีารจดัทาํการดําเนนิการสง่อเีมล์ 

หมายเหตุ: ฟงักช์นัเวริ์กโฟลวใ์น Oracle CRM On Demand ไมไ่ดเ้ป็นเครือ่งมอืสาํหรบัการสง่อเีมลจ์ํานวนมาก หากคุณตอ้งการสง่อเีมลจ์ํานวนมากใหก้บัลกูคา้ 
ขอแนะนําใหคุ้ณใชผ้ลติภณัฑอ์ืน่ เชน่ Oracle CRM On Demand Marketing เพือ่รองรบัความตอ้งการของคณุ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิการ คณุตอ้งมสีทิธิจ์ดัการกฎเวริก์โฟลว์ ในบทบาทผูใ้ชข้องคณุ โปรดดูขอ้มลูเกีย่วกบัการเพิม่สทิธิใ์หก้บับทบาทที ่การเพิม่บทบาท (ในหน้า 258) 

ในการจดัทาํการดาํเนินการส่งอีเมล ์

1 นาวเิกตไปยงักฎทีคุ่ณตอ้งการจดัทาํการดําเนินการ: 

a คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

b ในสว่นการจดัการกระบวนการทางธุรกจิ คลกิที ่การตัง้คา่เวริ์กโฟลว์ 

c บนเพจรายการกฎเวริ์กโฟลว์ ใหค้น้หากฎทีค่ณุต้องการจดัทาํการดําเนนิการ 

โปรดดูขอ้มลูเกีย่วกบัการคน้หากฎเวริ์กโฟลวใ์นเพจรายการที ่การฟิลเตอร์รายการ 

2 คลกิลงิค์ ชือ่เวริก์โฟลว ์บนกฎ 



การจดัการกระบวนการทางธรุกิจ 
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3 บนแถบชือ่การดําเนินการของเพจรายละเอยีดกฎเวริก์โฟลว ์ใหค้ลกิ เมนู และเลอืก สง่อเีมล ์

หมายเหตุ: กจิกรรมทรกิเกอรบ์นกฎเวริ์กโฟลวจ์ะกาํหนดประเภทของการดําเนนิการทีส่ามารถจดัทาํบนกฎได้ 

คําแนะนํา: คณุสามารถจดัทาํสาํเนาของการดําเนนิการของกฎเวริ์กโฟลว์ทีม่อียู่ไดโ้ดยคลกิทีล่งิค์ คดัลอก สาํหรบัการดําเนินการนัน้ 

4 ในเพจการดําเนนิการแกไ้ขของเวริก์โฟลว์ ใหป้้อนชือ่การดําเนินการ 

5 หากคุณตอ้งการใชง้านการดําเนนิการ ใหเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ใชง้าน 

6 ในฟิลด ์จาก ใหเ้ลอืกหรอืป้อนทีอ่ยู่ทีจ่ะใชส้าํหรบัการสง่อเีมล์ ดงันี้: 

 เลอืกตวัเลอืก ทีอ่ยู่อเีมลด์ฟีอลต ์เพือ่สง่อเีมลจ์ากทีอ่ยู่ดฟีอลต ์

 เลอืกตวัเลอืก ผูใ้ชป้จัจบุนั เพือ่สง่อเีมลใ์นนามของผูใ้ชท้ีไ่ซน์อนิซึง่ทรกิเกอรเ์วริก์โฟลว์ 

 เลอืกตวัเลอืก ทีอ่ยู่อเีมลท์ีร่ะบุ เพือ่สง่อเีมลใ์นนามทีอ่ยู่ทีร่ะบุ แลว้ระบุทีอ่ยู่ 

เมือ่ป้อนทีอ่ยู่ จะใชข้อ้จํากดัต่อไปนี้: 

 คณุสามารถป้อนทีอ่ยู่อเีมลไ์ดโ้ดยตรง หรอืคลกิทีไ่อคอน fx ทีอ่ยู่ขา้งฟิลด ์และใช ้Expression Builder เพือ่กาํหนดทีอ่ยู่อเีมล ์

 ระบุทีอ่ยู่อเีมลเ์พยีงรายการเดยีว ฟิลด์ จาก ไมส่นบัสนุนทีอ่ยู่หลายรายการ 

 หากคุณระบุทีอ่ยู่อเีมลท์ีส่มบูรณ์ คณุตอ้งใสท่ีอ่ยู่ในเครือ่งหมายอญัประกาศเดีย่วหรอืคู่ 

 Expression Builder จะตรวจสอบเฉพาะ Syntax ของนพิจน์ทีอ่ยู่ แต่จะไมต่รวจสอบวา่ทีอ่ยู่นัน้ถูกตอ้งหรอืไม่ 

 ฟิลด์นี้มจีํานวนตวัอกัษรสงูสดุ 1024 ตวัอกัษร 

7 (ไมจ่ําเป็น) ในฟิลด ์ตอบกลบั ใหเ้ลอืกตวัเลอืกสาํหรบัทีอ่ยู่ทีจ่ะปรากฏขึน้โดยอตัโนมตัใินฟิลด์ ถงึ เมือ่ผูร้บัตอบกลบัอเีมลท์ีถู่กสง่โดยการดําเนนิการเวริ์กโฟลว์ สง่อเีมล ์ดงันี้: 

 ปลอ่ยฟิลดใ์หว้า่งไวถ้า้คณุตอ้งการใหท้ีอ่ยู่ในฟิลด์ จาก ในอเีมลป์รากฏในฟิลด์ ถงึ ในการตอบกลบัอเีมล ์

 เลอืกตวัเลอืก ผูใ้ชป้จัจบุนั ถา้คณุตอ้งการใหท้ีอ่ยู่อเีมลข์องผูใ้ชไ้ซน์อนิทีม่กีารดําเนินการทรกิเกอร์กฎเวริก์โฟลวใ์หป้รากฏในฟิลด์ ถงึ ในการตอบกลบัอเีมล ์

 เลอืกตวัเลอืก ทีอ่ยู่อเีมลเ์ฉพาะ ถา้คณุตอ้งการระบุทีอ่ยู่อเีมลท์ีจ่ะปรากฏในฟิลด์ ถงึ ในการตอบกลบัอเีมล ์จากนัน้ระบุทีอ่ยู่  

เมือ่ป้อนทีอ่ยู่ต่างๆ จะใชข้อ้จํากดัตอ่ไปนี้: 

 คณุสามารถป้อนทีอ่ยู่อเีมลไ์ดโ้ดยตรง หรอืคลกิทีไ่อคอน fx ทีอ่ยู่ขา้งฟิลด ์และใช ้Expression Builder เพือ่กาํหนดทีอ่ยู่อเีมล ์

 ในการป้อนทีอ่ยู่หลายรายการ ใหใ้ชต้วัคัน่เป็นเซมโิคลอน (;) 

 คณุตอ้งใสท่ีอ่ยู่อเีมลท์ีส่มบูรณ์ในเครือ่งหมายอญัประกาศเดีย่วหรอืคู่ 

 Expression Builder จะตรวจสอบเฉพาะ Syntax ของนพิจน์ทีอ่ยู่ แต่จะไมต่รวจสอบวา่ทีอ่ยู่นัน้ถูกตอ้งหรอืไม่ 

 ฟิลด์นี้มจีํานวนตวัอกัษรสงูสดุ 1024 ตวัอกัษร 

8 ในฟิลด ์ถงึ ใหเ้ลอืกหรอืป้อนทีอ่ยู่อเีมลข์องผูร้บัอเีมล ์ดงันี้: 

 เลอืกผูใ้ชเ้ฉพาะหรอืผูใ้ชท้ีเ่กีย่วขอ้งในเรคคอรด์ แลว้เลอืกผูร้บัดงันี้: 

 ถา้คณุเลอืกผูใ้ชเ้ฉพาะ ใหค้ลกิไอคอนคน้หา แลว้เลอืกผูใ้ช ้

 ถา้คณุเลอืกผูใ้ชท้ีเ่กีย่วขอ้งในเรคคอรด์ ใหเ้ลอืกผูร้บัจากรายการ 

ถา้คณุเลอืกบทบาทของทมีเป็นผูร้บั กฎเวริ์กโฟลวจ์ะสง่เมลไ์ปยงัผูใ้ชแ้ต่ละรายทีม่บีทบาทของทมีทีร่ะบุ 

หมายเหตุ: สาํหรบับรษิทั ผูต้ดิต่อ ลดี โอกาส และคาํขอบรกิาร ประเภทเรคคอรด์ บทบาททีก่าํหนดเองใดๆ 
ทีเ่พิม่ในประเภทเรคคอรด์จะมใีหเ้ลอืกในรายการผูร้บัทีเ่ป็นผูใ้ชท้ีเ่กีย่วขอ้งในเรคคอรด์ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการปรบัแต่งประเภทเรคคอรด์ โปรดดูที ่
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เพจการปรบัแต่งแอปพลเิคชนัประเภทเรคคอรด์ (ในหน้า 88) สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัผูร้บัทีคุ่ณสง่อเีมลถ์งึ 
เมือ่การดําเนนิการของเวริ์กโฟลวเ์ป็นการดําเนนิการสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ผูใ้ช ้โปรดดูที ่ขอ้ควรพจิารณาเมือ่จดัทาํกฎเวริก์โฟลวส์าํหรบัประเภทเรคคอรด์ผูใ้ช ้(ในหน้า 
371) 

 เลอืกตวัเลอืก ทีอ่ยู่อเีมลท์ีร่ะบุ แลว้ระบุทีอ่ยู่ต่างๆ 

เมือ่ป้อนทีอ่ยู่ โปรดใชข้อ้ควรพจิารณาต่อไปนี้: 

 คณุสามารถป้อนทีอ่ยู่อเีมลไ์ดโ้ดยตรง หรอืคลกิทีไ่อคอน fx ทีอ่ยู่ขา้งฟิลด ์และใช ้Expression Builder เพือ่กาํหนดทีอ่ยู่อเีมล ์

 ในการป้อนทีอ่ยู่หลายรายการ ใหใ้ชต้วัคัน่เป็นเซมโิคลอน (;) 

 คณุตอ้งใสท่ีอ่ยู่อเีมลท์ีส่มบูรณ์ในเครือ่งหมายอญัประกาศเดีย่วหรอืคู่ 

 Expression Builder จะตรวจสอบเฉพาะ Syntax ของนพิจน์ทีอ่ยู่ แต่จะไมต่รวจสอบวา่ทีอ่ยู่นัน้ถูกตอ้งหรอืไม่ 

 ฟิลด์นี้มจีํานวนตวัอกัษรสงูสดุ 1024 ตวัอกัษร 

 หากนิพจน์ทีค่ณุป้อนทีน่ีส่ง่กลบัทีอ่ยู่อเีมลท์ีม่ตีวัอกัษรใดๆ ทีไ่ม่รองรบัสาํหรบัใชใ้นทีอ่ยู่อเีมลใ์นแอปพลเิคชนัมาตรฐาน จะทาํให ้Oracle CRM On Demand 
ไมส่ามารถสง่อเีมลไ์ปยงัทีอ่ยู่นัน้ได ้ถงึแมว้า่จะได้เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย อนุญาตใหใ้ชต้วัอกัษร Unicode ในฟิลด์อเีมล ์เอาไวใ้นโปรไฟลบ์รษิทักต็าม 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัตวัอกัษรทีร่องรบัสาํหรบัใชใ้นทีอ่ยู่อเีมล ์โปรดดูที ่เกีย่วกบัตวัอกัษรพเิศษในทีอ่ยู่อเีมล ์

ตวัอย่างต่อไปนี้แสดงรายการทีม่หีลายทีอ่ยู่: 

PRE('<EmailField1>') + ";" + [<EmailField1>] + ";" + "john.doe@company.com" 

หมายเหตุ: เมือ่คณุจดัทาํการดําเนนิการของเวริ์กโฟลว ์สง่อเีมล ์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ผูใ้ช ้จะไมม่ตีวัเลอืกทีอ่ยู่อเีมลท์ีร่ะบุใหใ้ชใ้นฟิลด์ 
'ถงึ'มเีพยีงตวัเลอืกผูใ้ชเ้ฉพาะและผูใ้ชท้ีเ่กีย่วขอ้งในเรคคอรด์เทา่นัน้ทีส่ามารถเลอืกใชไ้ด้ 

9 ป้อนบรรทดัหวัเรือ่งของอเีมล ์

คณุสามารถกาํหนดฟงัก์ชนัและชือ่ฟิลด์ในขอ้ความ เครือ่งหมายเปอรเ์ซน็ต์สามตวั (%%%) ทีอ่ยู่กอ่นหน้าและตามหลงัฟงักช์นัหรอืชือ่ฟิลด์ทีก่าํหนดแสดงใหท้ราบวา่ 
คา่นัน้จะถูกแปลงเป็นค่าขอ้ความ  

ตวัอย่างเชน่ ขอ้ความอาจเป็นดงันี้: 

มกีารจดัทาํบรษิทั %%%[<AccountType>]%%% ใหมข่ ึน้ 

หากคุณพมิพฟ์งัก์ชนัหรอืชือ่ฟิลด์โดยตรงในฟิลด์นี้ คณุตอ้งพมิพเ์ครือ่งหมายเปอรเ์ซน็ต์สามตวักอ่นและหลงัคา่นัน้ดว้ย หากคณุใช ้Expression Builder 
เพือ่กาํหนดฟงัก์ชนัหรอืชือ่ฟิลด์ ระบบจะเพิม่เครือ่งหมายเปอรเ์ซน็ต์ใหโ้ดยอตัโนมตั ิหากคณุใช ้Expression Builder เพือ่กาํหนดนิพจน์ทีซ่บัซอ้น 
เครือ่งหมายเปอรเ์ซน็ต์อาจไมถู่กเพิม่ในตําแหน่งทีถู่กตอ้ง ในกรณีนี้ ใหต้รวจสอบวา่มกีารใสเ่ครือ่งหมายเปอรเ์ซน็ต์ไวห้น้าและหลงันพิจน์ทัง้หมดหรอืไม ่
เพือ่ใหน้พิจน์ดงักลา่วประเมนิผลไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

ตวัอย่างเชน่ %%%Today() + 30%%% จะเพิม่เวลา 30 วนัใหก้บัวนัทีป่จัจบุนั แต ่%%%Today() %%%+ 30 จะแคเ่พิม่เลข 30 
ต่อทา้ยการแสดงสตรงิของวนัทีป่จัจุบนั 

ในการใช ้Expression Builder เพือ่กาํหนดฟงักช์นัและชือ่ฟิลด์ในฟิลด์หนึ่ง ใหค้ลกิไอคอนfx ทีอ่ยู่ขา้งฟิลด์นัน้ หากคณุกาํลงัป้อนเฉพาะขอ้ความแบบสแตตกิ 
คณุไมจ่ําเป็นตอ้งใช ้Expression Builder 

ฟิลด์นี้มคีวามยาวไดส้งูสดุ 1024 ตวัอกัษร รวมถงึเครือ่งหมายเปอรเ์ซน็ต์ทีอ่ยู่หน้าและหลงัฟงักช์นัและชือ่ฟิลด์ดว้ย 

10 ในฟิลด์รปูแบบอเีมล ์ใหเ้ลอืกรปูแบบทีคุ่ณตอ้งการใชส้าํหรบัขอ้ความอเีมล์ 

คณุสามารถเลอืก Plain Text หรอื HTML สาํหรบัรปูแบบของขอ้ความ 

11 ป้อนขอ้ความของอเีมล ์

คณุสามารถกาํหนดฟงัก์ชนัและชือ่ฟิลด์ในขอ้ความตามทีอ่ธบิายไวใ้นขัน้ตอนที ่8 

ตวัอย่างเชน่ ขอ้ความอาจเป็นดงันี้: 
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เรยีน คณุ %%%[<ContactLastName>]%%% 

ฟิลด์นี้มคีวามยาวไดส้งูสดุ 2000 ตวัอกัษร รวมถงึเครือ่งหมายเปอรเ์ซน็ต์ทีอ่ยู่หน้าและหลงันพิจน์ดว้ย 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัขอ้ควรพจิารณาในการใชโ้คด้ HTML ในขอ้ความ และรายการของอลีเิมนต์และแอททรบิวิทีไ่ดร้บัการสนบัสนุน โปรดดูที ่โคด้ HTML 
ในขอ้ความอเีมลใ์นเวริ์กโฟลว์ (ในหน้า 398) 

12 บนัทกึการดําเนินการ 

กระบวนการต่อไปนี้อธบิายวธิกีารป้อนเวอรช์นัทีแ่ปลของบรรทดัหวัเรือ่งและเนื้อหาขอ้ความลงในอเีมล์ 

หมายเหตุ: หากคุณไมไ่ดป้้อนคาํแปลภาษาของบรรทดัหวัเรือ่งและเนื้อหาขอ้ความ ระบบจะใชข้อ้ความในเวอรช์นัภาษาดฟีอลต์ของบรษิทัแทน 
หากต่อมาคุณไดเ้ปลีย่นแปลงขอ้ความของบรรทดัหวัเรือ่งหรอืเนื้อหาขอ้ความ หรอืทัง้สองอย่าง ทีเ่ป็นภาษาดฟีอลต์ของบรษิทัในการดําเนินการ สง่อเีมล ์ทีม่อียู ่และหากคณุไมไ่ดเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย 
ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล แลว้ จะมกีารใชก้ารอปัเดตนัน้กบับรรทดัหวัเรือ่งและเนื้อหาขอ้ความสาํหรบัทกุภาษาทีไ่มเ่คยมกีารป้อนคาํแปลดว้ย 

ในการป้อนเวอรช์นัทีแ่ปลของบรรทดัหวัเรือ่งและเน้ือหาข้อความให้กบัอีเมล์ 

1 ในเพจ รายละเอยีดกฎเวริก์โฟลว ์ใหค้ลกิทีล่งิค ์แกไ้ข สาํหรบัการดําเนินการของเวริก์โฟลว์ สง่อเีมล์ ทีค่ณุตอ้งการป้อนคาํแปล 

2 ในเพจ การดําเนินการแกไ้ขของเวริ์กโฟลว์ ในฟิลด์ภาษาในการแปล ใหเ้ลอืกภาษาทีค่ณุตอ้งการป้อนคาํแปล 

3 ในฟิลด์หวัเรือ่ง ใหป้้อนเวอรช์นัทีแ่ปลของบรรทดัหวัเรือ่งของอเีมล ์

คณุสามารถกาํหนดฟงัก์ชนัและชือ่ฟิลด์ไวใ้นขอ้ความได ้

4 ในฟิลด์เนื้อหาของขอ้ความ ใหป้้อนเวอรช์นัทีแ่ปลของขอ้ความ 

คณุสามารถกาํหนดฟงัก์ชนัและชือ่ฟิลด์ไวใ้นขอ้ความได ้

5 บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 

6 ทาํซํ้ากระบวนการนี้สาํหรบัแต่ละภาษาทีค่ณุตอ้งการป้อนคาํแปล 

หมายเหตุ: ชือ่ฟิลด์ทีไ่มอ่า้งองิกบัภาษาและ Syntax ของชือ่ฟิลด์ทีใ่ชใ้นนพิจน์ตวัอย่างใดๆ ในหวัขอ้นี้เป็นชือ่ฟิลด์และ Syntax ของชือ่ฟิลดท์ีใ่ชใ้น Expression Builder 
ในรลีสีกอ่นหน้า Release 29 Service Pack 1 ตวัอย่างเหลา่นี้ยงัคงใชไ้ด้ อย่างไรกต็าม หากคุณเลอืกฟิลด์ทีส่อดคลอ้งสาํหรบันิพจน์จากรายการฟิลด์ใน Expression 
Builder ใน Release 29 Service Pack 1 หรอืต่อมา ชือ่ฟิลด์และ Syntax ของชือ่ฟิลด์จะแตกต่างจากทีแ่สดงอยู่ในตวัอย่าง 
จงึขอแนะนําใหคุ้ณเลอืกฟิลด์สาํหรบันพิจน์ของคุณจากรายการฟิลดใ์น Expression Builder เสมอ เพือ่ใหช้ือ่ฟิลด์และ Syntax ของชือ่ฟิลด์ถูกตอ้งเสมอ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัชือ่ฟิลด์และ Syntax ของชือ่ฟิลด์ในนพิจน์ โปรดดูที ่เกีย่วกบันิพจน์ (ในหน้า 719) 

สาํหรบักระบวนการทลีะขัน้ตอนในการจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลวป์ระเภทอืน่ โปรดดูทีห่วัขอ้ต่อไปนี้: 

 การจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์: ระบุสมุดบนัทกึ (โปรดดูที ่"การจดัทาํการดําเนินการเวริก์โฟลว์: ระบุสมดุบนัทกึ" ในหน้า 383) 

 การจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์: จดัทาํกจิกรรมการใชง้านรว่มกนั (ในหน้า 385) 

 การจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์: จดัทาํงาน (ในหน้า 388) 

 การจดัทาํการดําเนนิการเวริ์กโฟลว์: อปัเดตคา่ (ในหน้า 404) 

 การจดัทาํการดําเนนิการเวริ์กโฟลว์: รอ (ในหน้า 406) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของเวริก์โฟลว์: 
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 เกีย่วกบักฎเวริก์โฟลว์ (ในหน้า 354) 

 เกีย่วกบัการดําเนนิการของเวริ์กโฟลว์ (ในหน้า 363) 

 เกีย่วกบักฎเวริก์โฟลวต์ามเวลา (ในหน้า 365) 

 การจดัทาํกฎเวริก์โฟลว์ (ในหน้า 372) 

 การเปลีย่นแปลงลาํดบัการดําเนินการของกฎเวริก์โฟลว ์(ในหน้า 409) 

 การยกเลกิกฎและการดําเนินการของเวริก์โฟลว์ (โปรดดูที ่"การยกเลกิกฎและการดําเนินการเวริ์กโฟลว์" ในหน้า 411) 

 การลบกฎและการดําเนนิการของเวริ์กโฟลว์ (โปรดดูที ่"การลบกฎและการด◌ําเนินการเวริ์กโฟลว"์ ในหน้า 412) 
 

โค้ด HTML ในข้อความอีเมลใ์นเวิรก์โฟลว ์
เมือ่ใชโ้คด้ HTML ในฟิลด์ขอ้ความในอเีมลใ์นการดําเนนิการของเวริ์กโฟลวส์ง่อเีมล ์โปรดสงัเกตประเดน็ต่อไปนี้: 

 เมือ่คณุบนัทกึการดําเนินการของเวริก์โฟลวข์องคุณ อาจมตีวัแบ่งบรรทดัและการเวน้วรรคเพิม่เตมิไดร้บัการเพิม่เขา้ไปในขอ้ความอเีมล์ 
ตวัแบ่งบรรทดัและการเวน้วรรคเหลา่นี้จะไมป่รากฏในอเีมลท์ีส่ง่ไปยงัผูร้บั 

 หากนิพจน์ในขอ้ความอเีมล ์HTML ประเมนิเป็นสตรงิทีม่แีทก็ HTML แลว้ เมือ่ Oracle CRM On Demand สง่อเีมล ์
แทก็จะถูกเขา้รหสัเพือ่ใหไ้ดร้บัการดาํเนนิการโดยแอปพลเิคชนัอเีมลข์องผูร้บัใหเ้ป็นขอ้ความแทนทีจ่ะเป็นโคด้ HTML 

ตวัอย่างเชน่ สมมตวิา่ขอ้ความอเีมลม์นีพิจน์ %%%[{Description}]%%% เพือ่สง่คนืคา่ของฟิลด์คาํอธบิายและสมมตวิา่ฟิลด์คาํอธบิายมโีคด้ HTML ต่อไปนี้: 

<b>นีค่อืคาํอธบิาย</b> 

ในกรณนีี้ เมือ่นพิจน์ไดร้บัการประเมนิคา่ แทก็ทีจ่ะถูกสง่คนืเป็นสว่นหนึ่งของคา่ของฟิลด์จะไมไ่ดร้บัการแปลเป็นโคด้ HTML 
แต่คา่ของฟิลด์คาํอธบิายจะปรากฏในขอ้ความอเีมลอ์ย่างทีป่รากฏในฟิลด์คําอธบิายใน Oracle CRM On Demand ซึง่รวมแทก็ <b> และ </b> ไวด้ว้ยแทน 

 หากแอปพลเิคชนัอเีมลข์องผูร้บัไมส่นบัสนุน HTML แอปพลเิคชนัอเีมลด์งักลา่วจะกาํหนดวธิแีสดงขอ้ความ HTML สาํหรบัผูร้บันัน้ 

 สาํหรบัขอ้ความอเีมล ์HTML แลว้ Oracle CRM On Demand สนบัสนุนชดุย่อยของอลีเิมนต์ทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนใน HTML5 หากคุณใชอ้ลีเิมนต์ HTML ที ่
Oracle CRM On Demand ไมส่นบัสนุนใหใ้ชง้านในขอ้ความอเีมลใ์นเวริก์โฟลว์ 
แทก็สาํหรบัอลีเิมนต์ทีไ่มไ่ดร้บัการสนบัสนุนจะถูกลบออกจากขอ้ความอเีมลเ์มือ่คณุบนัทกึการดําเนินการเวริก์โฟลว์ ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดจะไมป่รากฏ ในกรณขีองอลีเิมนต์บางอย่าง 
ขอ้มลูของอลีเิมนต์ยงัจะถูกลบออกจากขอ้ความดว้ย 

สว่นทีเ่หลอืของหวัขอ้ต่อไปนี้ใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัอลีเิมนต์ทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนและไมไ่ดร้บัการสนบัสนุน  

อีลิเมนตแ์ละแอททริบิวท่ีได้รบัการสนับสนุน 
ตารางต่อไปนี้แสดงรายการของอลีเิมนต์ต่างๆ ที ่Oracle CRM On Demand สนบัสนุนใหใ้ชง้านไดใ้นขอ้ความอเีมลใ์นเวริก์โฟลวแ์ละแอททรบิวิตา่งๆ ทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนสาํหรบัอลีเิมนต์ 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัคุณสมบตัทิีไ่ดร้บัการสนบัสนุนใหใ้ชก้บัแอททรบิวิ style โปรดดูทีส่ว่น คณุสมบตัทิีไ่ดร้บัการสนบัสนุนสาํหรบัแอททรบิวิ style ของหวัขอ้นี้  

อีลิเมนต์ท่ีได้รบัการสนับสนุน แอททริบิวท่ีได้รบัการสนับสนุน 

<a>  href 

 rel 

 style 

<abbr>  style 

 title 
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อีลิเมนต์ท่ีได้รบัการสนับสนุน แอททริบิวท่ีได้รบัการสนับสนุน 

<address> style 

<b> style 

<bdo>  dir 

 style 

<blockquote> style 

<br> style 

<caption> style 

<cite> style 

<code> style 

<col>  align 

 span 

 style 

 valign 

 width 

<colgroup>  align 

 span 

 style 

 valign 

 width 

<dd> style 

<del> style 

<dfn> style 

<div>  align 

 style 

<dl> style 

<dt> style 

<em> style 

<fieldset> style 

<h1> style 

<h2> style 
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อีลิเมนต์ท่ีได้รบัการสนับสนุน แอททริบิวท่ีได้รบัการสนับสนุน 

<h3> style 

<h4> style 

<h5> style 

<h6> style 

<hr>  align 

 size 

 style 

 width 

<i> style 

<img>  align 

 alt 

 border 

 height 

 hspace 

 src 

 style 

 vspace 

 width 

<ins> style 

<legend> style 

<li> style 

<ol> style 

<p>  align 

 style 

<pre> style 

<q> style 

<s> style 

<samp> style 

<small> style 
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อีลิเมนต์ท่ีได้รบัการสนับสนุน แอททริบิวท่ีได้รบัการสนับสนุน 

<span> style 

<strong> style 

<sub> style 

<sup> style 

<table>  align 

 bgcolor 

 border 

 cellpadding 

 cellspacing 

 height 

 style 

 width 

<tbody> style 

<td>  abbr 

 align 

 bgcolor 

 colspan 

 height 

 rowspan 

 style 

 width 

<tfoot> style 

<th>  abbr 

 align 

 bgcolor 

 colspan 

 height 

 rowspan 

 style 

 width 
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อีลิเมนต์ท่ีได้รบัการสนับสนุน แอททริบิวท่ีได้รบัการสนับสนุน 

<thead> style 

<tr>  align 

 height 

 style 

 valign 

 width 

<u> style 

<ul> style 

<var> style 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั HTML5 โปรดดูที ่ขอ้กาํหนดของ HTML5 บนเวบ็ไซต์ World Wide Web Consortium (W3C) 
https://www.w3.org/TR/html5/ 

คณุสมบติัท่ีได้รบัการสนับสนุนสาํหรบัแอททริบิว style 
คณุสมบตัสิไตลช์ทีตามลาํดบั (CSS) ต่อไปนี้ไดร้บัการสนบัสนุนใหใ้ชก้บัแอททรบิวิ style ซึง่สามารถใชก้บัอลีเิมนต์ต่างๆ ทัง้หมดทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนใหใ้ชไ้ดใ้นขอ้ความอเีมลใ์นเวริก์โฟลว์: 

 color 

 font-family 

 font-size 

 font-style 

 list-style-position 

 list-style-type 

 text-align 

หากคุณใชค้ณุสมบตัทิี ่Oracle CRM On Demand ไมส่นบัสนุนใหใ้ชก้บัแอททรบิวิ style คณุสมบตัทิีไ่มไ่ดร้บัการสนบัสนุนดงักลา่วจะถูกลบออกจากแอททรบิวิ style 
เมือ่คณุบนัทกึการดําเนินการของเวริก์โฟลว์ 

อีลิเมนตท่ี์ไม่ได้รบัการสนับสนุน 
หากคุณใชอ้ลีเิมนต์ HTML ที ่Oracle CRM On Demand ไมส่นบัสนุนใหใ้ชง้านในขอ้ความอเีมลใ์นเวริก์โฟลว ์
แทก็สาํหรบัอลีเิมนต์ทีไ่มไ่ดร้บัการสนบัสนุนจะถูกลบออกจากขอ้ความอเีมลเ์มือ่คณุบนัทกึการดําเนินการเวริก์โฟลว์ ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดจะไมป่รากฏ 
ขอ้มลูของอลีเิมนต์จะยงัคงถูกเกบ็เอาไวอ้ยู่ในขอ้ความ ยกเวน้ในกรณขีองอลีเิมนต์ต่อไปนี้ สาํหรบัอลีเิมนต์ต่อไปนี้ ทัง้แทก็และขอ้มลูของอลีเิมนต์จะถูกลบออกเพือ่เหตุผลดา้นความปลอดภยั: 

 <applet> 

 <area> 

 <base> 

 <basefont> 

https://www.w3.org/TR/html5/
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 <big> 

 <button> 

 <center> 

 <font> 

 <form> 

 <frame> 

 <frameset> 

 <iframe> 

 <input> 

 <isindex> 

 <label> 

 <link> 

 <map> 

 <menu> 

 <noframes> 

 <noscript> 

 <object> 

 <optgroup> 

 <option> 

 <param> 

 <script> 

 <select> 

 <strike> 

 <style> 

 <textarea> 

 <tt> 

ตวัอย่างของข้อความ HTML 
ตวัอย่างต่อไปนี้แสดงวธิทีี ่Oracle CRM On Demand จดัการขอ้ความ HTML ในอเีมลใ์นเวริก์โฟลว ์ในตวัอย่างนี้ 
การดําเนนิการของเวริ์กโฟลวส์ง่อเีมลไ์ปยงัสมาชกิในทมีเมือ่มกีารจดัทาํโอกาสทางการขายทีม่ลีาํดบัความสาํคญัสงู 

อาจป้อนขอ้ความในฟิลด์ขอ้ความในการดําเนนิการของเวริก์โฟลวส์ง่อเีมลด์งันี้: 

<html> 

<body> 
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<pre> 

<b>ทมี</b> 

<big>มขีา่วดเีกดิขึน้แลว้!</big> 

ดูเหมอืนโอกาสทางการขาย <i>%%%[{Name}]%%%</i> ทีจ่ดัทาํโดย %%%[{Created By Full Name}]%%% 
จะเป็นโอกาสทางการขาย<b>ทีม่ศีกัยภาพสงู</b> <b>โปรดใหค้วามสาํคญักบัโอกาสทางการขายนี้เป็นอนัดบัแรกเพือ่ทีพ่วกเราจะไดเ้พิม่เขา้ในไตรมาสต่อไป</b> 

ขอบคณุและขอแสดงความนบัถอื 

เดวดิ 

</pre> 

</body> 

</html> 

หมายเหตุ: หากคุณไมใ่ชอ้ลีเิมนต์ <pre> เพือ่ปิดเนื้อหาขอ้ความ คณุตอ้งใชแ้ทก็ <br> เพือ่ระบุตวัแบ่งบรรทดัแต่ละรายการ 

ขอ้ความอเีมลข์ณะป้อนเขา้ไดร้วมอนิสแตนซข์องอลีเิมนต ์<html>, <body> และ <big> ไวด้ว้ย ซึง่ไมไ่ดร้บัการสนบัสนุน เมือ่บนัทกึการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์ แทก็สาํหรบัอลีเิมนต์ 
<html> และ <body> จะถูกลบออก แต่ขอ้มลูของอลีเิมนต์เหลา่นี้จะยงัคงอยู่ ในกรณขีองอลีเิมนต์ <big> ทัง้แทก็และขอ้มลูของอลีเิมนต์จะถูกลบออก 
และขอ้ความจะปรากฏดงันี้ในการดําเนนิการของเวริก์โฟลวท์ีบ่นัทกึ: 

<pre> 

<b>ทมี</b> 

ดูเหมอืนโอกาสทางการขาย <i>%%%[{Name}]%%%</i> ทีจ่ดัทาํโดย %%%[{Created By Full Name}]%%% 
จะเป็นโอกาสทางการขาย<b>ทีม่ศีกัยภาพสงู</b> <b>โปรดใหค้วามสาํคญักบัโอกาสทางการขายนี้เป็นอนัดบัแรกเพือ่ทีพ่วกเราจะไดเ้พิม่เขา้ในไตรมาสต่อไป</b> 

ขอบคณุและขอแสดงความนบัถอื 

เดวดิ 

</pre> 

เมือ่อเีมลน์ี้ถูกสง่ไป ขอ้ความจะปรากฏดงันี้ในแอปพลเิคชนัอเีมล์ทีส่นบัสนุน HTML: 

ทีม 

ดูเหมอืนโอกาสทางการขาย Auto Manufacturer ทีจ่ดัทาํโดย Amanda Jacobsen จะเป็นโอกาสทางการขายท่ีมีศกัยภาพสูง  
โปรดให้ความสาํคญักบัโอกาสทางการขายน้ีเป็นอนัดบัแรกเพื่อท่ีพวกเราจะได้เพ่ิมเข้าในไตรมาสต่อไป 

ขอบคณุและขอแสดงความนบัถอื 

เดวดิ 
 

การจดัทาํการดาํเนินการเวิรก์โฟลว:์ อปัเดตค่า 
การดําเนนิการอปัเดตคา่ในกฎเวริก์โฟลวจ์ะอปัเดตฟิลด์โดยอตัโนมตัเิมือ่เรคคอรด์มกีารเปลีย่นแปลง โดยทีข่อ้มลูเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงเริม่แรก (ไดแ้กข่อ้มลูเกีย่วกบัเวลาการเปลีย่นแปลงเรคคอร์ด 
บุคคลทีเ่ปลีย่นแปลงเรคคอรด์ และขอ้มลูทีเ่ปลีย่นแปลงในเรคคอรด์) จะไมส่ญูเสยีไป การดําเนินการนี้จะเกดิขึน้หลงัจากสิ้นสดุชว่งเวลารอทีก่าํหนดไวใ้นการดําเนนิการรอหนึง่รายการหรอืมากกวา่ หากม ี
ซึง่อยู่กอ่นหน้าการดําเนินการอปัเดตคา่บนกฎเวริ์กโฟลว์ 

หากกจิกรรมทรกิเกอรข์องกฎเวริ์กโฟลวไ์มใ่ช ่กอ่นบนัทกึเรคคอรด์ทีแ่กไ้ข จะตอ้งมกีารดําเนินการรอทีใ่ชง้านอยู่อย่างน้อยหนึง่รายการอยู่กอ่นหน้าการดําเนนิการอปัเดตคา่ในกฎเวริ์กโฟลว์ 
ยกเวน้ในกฎเวริก์โฟลวท์ีก่จิกรรมทรกิเกอรเ์ป็น กอ่นบนัทกึเรคคอรด์ทีแ่กไ้ข Oracle CRM On Demand 
จะอนุญาตใหค้ณุเปิดใชง้านการดําเนินการอปัเดตคา่ไดเ้ฉพาะเมือ่การดําเนนิการอปัเดตคา่มกีารดําเนนิการรอทีใ่ชง้านอยู่อย่างน้อยหนึง่รายการอยู่กอ่นหน้าในกฎเวริ์กโฟลว์ 
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ในตําแหน่งทีก่ฎเวริก์โฟลวม์กีารดําเนนิการอปัเดตคา่อยู่จํานวนหนึง่ คณุไมจ่ําเป็นตอ้งมกีารดําเนินการรอสาํหรบัการดําเนนิการอปัเดตคา่แต่ละรายการ 
เพยีงมกีารดําเนินการรอหนึง่รายการอยู่กอ่นหน้าการดําเนนิการอปัเดตคา่ทัง้หมดในกฎกเ็ป็นสิง่ทีเ่พยีงพอแลว้ 

หมายเหตุ: คณุสามารถจดัทาํการดําเนินการหลายรายการสาํหรบักฎเวริ์กโฟลว์หนึง่กฎไดส้งูสดุ 25 รายการ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารจดัทาํการดาํเนนิการอปัเดตคา่ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิการ คณุตอ้งมสีทิธิจ์ดัการกฎเวริก์โฟลว์ ในบทบาทผูใ้ชข้องคณุ โปรดดูขอ้มลูเกีย่วกบัการเพิม่สทิธิใ์หก้บับทบาทที ่การเพิม่บทบาท (ในหน้า 258) 

การจดัทาํการดาํเนินการอปัเดตค่า 

1 นาวเิกตไปยงักฎทีคุ่ณตอ้งการจดัทาํการดําเนินการ: 

a คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

b ในสว่นการจดัการกระบวนการทางธุรกจิ คลกิที ่การตัง้คา่เวริ์กโฟลว์ 

c บนเพจรายการกฎเวริ์กโฟลว์ ใหค้น้หากฎทีค่ณุต้องการจดัทาํการดําเนนิการ 

โปรดดูขอ้มลูเกีย่วกบัการคน้หากฎเวริ์กโฟลวใ์นเพจรายการที ่การฟิลเตอร์รายการ 

2 คลกิลงิค์ ชือ่เวริก์โฟลว ์บนกฎ 

3 ในแถบชือ่การดําเนนิการบนเพจรายละเอยีดกฎเวริก์โฟลว ์ใหค้ลกิ เมนู แลว้เลอืก อปัเดตคา่  

หมายเหตุ: กจิกรรมทรกิเกอรบ์นกฎเวริ์กโฟลวจ์ะกาํหนดประเภทของการดําเนนิการทีส่ามารถจดัทาํบนกฎได้ 

คําแนะนํา: คณุสามารถจดัทาํสาํเนาของการดําเนนิการของกฎเวริ์กโฟลว์ทีม่อียู่ไดโ้ดยคลกิทีล่งิค์ คดัลอก สาํหรบัการดําเนินการนัน้ 

4 ในเพจการดําเนนิการแกไ้ขของเวริก์โฟลว์ ใหป้้อนชือ่การดําเนินการ 

5 หากคุณตอ้งการใชง้านการดําเนนิการ ใหเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ใชง้าน 

6 ป้อนคา่ในฟิลด์ตามทีอ่ธบิายในตารางต่อไปนี้ แลว้บนัทกึการดําเนินการ 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ชือ่ฟิลด์ เลอืกชือ่ของฟิลด์ทีจ่ะอปัเดตจากรายการดรอปดาวน์ 

หมายเหตุ: ประเภทเรคคอรด์ของกฎเวริ์กโฟลว์จะเป็นตวักาํหนดชดุฟิลด์ทีส่ามารถอปัเดตได ้นอกจากนี้ 
หากมกีารระบุใหฟิ้ลด์เป็น อ่านอย่างเดยีว ทีร่ะดบัการตัง้ค่าฟิลด์ ฟิลด์ดงักลา่วจะไมส่ามารถอปัเดตผา่นการดําเนินการ 
อปัเดตคา่ สาํหรบัประเภทเรคคอรด์บางประเภท ชดุฟิลด์ทีส่ามารถอปัเดตไดจ้ะมฟิีลด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเองบางรายการ 
เชน่ ฟิลด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1, ฟิลด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 02 และฟิลด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 03 รวมถงึฟิลด ์
ID ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่เป็นฟิลด์ทีส่ามารถอปัเดตไดใ้นประเภทเรคคอรด์หลายประเภท 
สาํหรบัประเภทเรคคอรด์โอกาสทางการขาย ฟิลด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 05, ฟิลด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 06 
และฟิลด์ ID ทีเ่กีย่วขอ้งกส็ามารถอปัเดตไดเ้ชน่กนั 

คา่ คลกิไอคอน fx ดา้นขา้งฟิลด์แลว้กาํหนดนพิจน์ทีค่าํนวณคา่ใหมใ่หก้บัฟิลด ์คณุสามารถใชปุ้่ม ตรวจสอบ Syntax 
ใน Expression Builder เพือ่ทดสอบ Syntax ได ้

ฟิลด์นี้มจีํานวนตวัอกัษรสงูสดุ 1024 ตวัอกัษร 

หากคุณกาํหนดนพิจน์เพือ่คาํนวณฟิลด์หนึง่ เชน่ ฟิลด์มารจ์นิทีก่ําหนดเอง โดยที ่มารจ์นิ เทา่กบั รายไดล้บตน้ทนุ 
คา่ของฟิลด์จะถูกคาํนวณทกุครัง้ทีก่ฎเวริก์โฟลวถ์ูกทรกิเกอร์ แมว้า่รายไดห้รอืตน้ทนุไมม่กีารเปลีย่นแปลง 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

เพือ่ประสทิธภิาพทีด่ขี ึน้ คณุสามารถกาํหนดเงือ่นไขเพิม่เตมิในกฎเวริก์โฟลว ์เชน่: 

FieldValue('<Revenue>') <> PRE('<Revenue>') OR 

FieldValue('<Cost>') <> PRE('<Cost>') 

ฟงักช์นั PRE สง่คนืคา่ทีอ่ยู่ในฟิลด์กอ่นทีฟิ่ลด์จะถูกอปัเดต  

บนัทกึทบัคา่ทีม่อียู่ เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้หากตอ้งบนัทกึคา่ใหมท่บัคา่ทีม่อียู่ในฟิลด์ 

หากฟิลด์มคีา่อยู่แลว้ คา่นัน้จะไมถู่กอปัเดตเวน้แต่จะเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ 

ถา้ฟิลด์วา่งเปลา่ ฟิลด์ดงักลา่วจะถูกอปัเดตดว้ยคา่ใหมแ่มว้่าจะยกเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้กต็าม 

สาํหรบักระบวนการทลีะขัน้ตอนในการจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลวป์ระเภทอืน่ โปรดดูทีห่วัขอ้ต่อไปนี้: 

 การจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์: ระบุสมุดบนัทกึ (โปรดดูที ่"การจดัทาํการดําเนินการเวริก์โฟลว์: ระบุสมดุบนัทกึ" ในหน้า 383) 

 การจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์: จดัทาํกจิกรรมการใชง้านรว่มกนั (ในหน้า 385) 

 การจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์: จดัทาํงาน (ในหน้า 388) 

 การจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์: สง่อเีมล ์(ในหน้า 393) 

 การจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์: รอ (โปรดดูที ่"การจดัทาํการดําเนนิการเวริก์โฟลว์: รอ" ในหน้า 406) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูเวริก์โฟลว์ทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบักฎเวริก์โฟลว์ (ในหน้า 354) 

 เกีย่วกบัการดําเนนิการเวริก์โฟลว์ (โปรดดูที ่"เกีย่วกบัการดําเนนิการของเวริ์กโฟลว์" ในหน้า 363) 

 เกีย่วกบักฎเวริก์โฟลวต์ามเวลา (ในหน้า 365) 

 การจดัทาํกฎเวริก์โฟลว์ (ในหน้า 372) 

 การเปลีย่นแปลงลาํดบัการดําเนินการของกฎเวริก์โฟลว ์(ในหน้า 409) 

 การยกเลกิกฎและการดําเนินการของเวริก์โฟลว์ (โปรดดูที ่"การยกเลกิกฎและการดําเนินการเวริ์กโฟลว์" ในหน้า 411) 

 การลบกฎและการดําเนนิการของเวริ์กโฟลว์ (โปรดดูที ่"การลบกฎและการดําเนนิการเวริก์โฟลว์" ในหน้า 412) 
 

การจดัทาํการดาํเนินการเวิรก์โฟลว:์ รอ 
การดําเนนิการรอจะทาํให ้Oracle CRM On Demand หน่วงเวลาในการรนัการดําเนนิการ (ทีต่ามมา) อืน่ๆ ในกฎเวริก์โฟลวจ์นกวา่ชว่งเวลารอจะไดผ้า่นไปแลว้ 
คณุสามารถระบุชว่งเวลารอเป็นชว่งเวลา หรอืคุณสามารถระบุวนัทีแ่ละเวลาสิน้สดุสาํหรบัช่วงเวลารอกไ็ด ้นอกจากนี้ 
คณุยงัสามารถระบุช่วงเวลารอไดโ้ดยตรงหรอืสามารถจดัทาํนพิจน์เพือ่ใหค้าํนวณชว่งเวลารอกไ็ด ้

หมายเหตุ: ชว่งเวลารอจะระบุระยะเวลาขัน้ตํ่าทีจ่ะตอ้งเลยผา่นไปกอ่นที ่Oracle CRM On Demand จะเริม่รนัการดําเนนิการอืน่ๆ ในกฎเวริก์โฟลว์ 
ระยะเวลาจรงิทีเ่ลยผา่นไปกอ่นทีจ่ะมกีารรนัการดําเนนิการอืน่ๆ อาจยาวนานกวา่นี้ได ้ขึน้อยู่กบัโหลดบนฐานขอ้มลูของ Oracle CRM On Demand และเซริฟ์เวอรข์อง Oracle 
CRM On Demand และยงัขึน้อยู่กบัจํานวนของการดําเนนิการรอทีก่าํลงัรอดําเนนิการอยู่เมือ่ส ิน้สดุชว่งเวลารอ 
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เก่ียวกบัการดาํเนินการรอและการดาํเนินการจดัทาํกิจกรรมการใช้งานร่วมกนั 
หากคุณตอ้งการใชก้ารดําเนินการการสรา้งกจิกรรมการใชร้ว่มกนัเพือ่สรา้งกจิกรรมการใชร้ว่มกนัซึง่บนัทกึการเปลีย่นแปลงทีท่าํกบัเรคคอรด์โดยกจิกรรมทีท่รกิเกอร์กฎเวริ์กโฟลว์ 
คณุจะตอ้งวางการดําเนนิการการสรา้งกจิกรรมการใชร้ว่มกนัไวก้อ่นการดําเนินการรอใดๆ ในลาํดบัการดําเนนิการในกฎเวริ์กโฟลว ์
หากการดําเนนิการรอมากอ่นการดําเนินการสรา้งกจิกรรมการใชร้่วมกนัในกฎเวริ์กโฟลว์ 
การดําเนนิการรอจะป้องกนัการดําเนนิการสรา้งกจิกรรมการใชร้ว่มกนัจากการตรวจพบการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัเรคคอรด์นัน้ เมือ่ระยะเวลาการรอของการดําเนนิการรอสิน้สดุ 
เรคคอรด์นี้จะถูกอ่านอกีครัง้กอ่นจะดําเนินการต่างๆ ทีเ่หลอือยู่ในกฎนัน้ และจะไมเ่กบ็รกัษาค่าของฟิลด์บนเรคคอรด์นัน้กอ่นกจิกรรมทีท่รกิเกอร์กฎเวริก์โฟลว์ ดงันัน้ 
กฎกอ่นหน้าและคา่ปจัจุบนัของฟิลด์ทีพ่จิารณาอยู่จะเหมอืนเดมิ และการดําเนนิการสรา้งกจิกรรมการใชร้ว่มกนัจะไมส่รา้งกจิกรรมการใชร้่วมกนั เนื่องจากการดําเนนิการนี้ตรวจไมพ่บการเปลีย่นแปลงใดๆ 
ในฟิลด์ทีถู่กตดิตาม 

หมายเหตุ: คณุสามารถจดัทาํการดําเนินการหลายรายการสาํหรบักฎเวริ์กโฟลว์หนึง่กฎไดส้งูสดุ 25 รายการ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารจดัทาํการดําเนนิการรอ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิการ คณุตอ้งมสีทิธิจ์ดัการกฎเวริก์โฟลว์ ในบทบาทผูใ้ชข้องคณุ โปรดดูขอ้มลูเกีย่วกบัการเพิม่สทิธิใ์หก้บับทบาทที ่การเพิม่บทบาท (ในหน้า 258) 

การจดัทาํการดาํเนินการรอ 

1 นาวเิกตไปยงักฎทีคุ่ณตอ้งการจดัทาํการดําเนินการ: 

a คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

b ในสว่นการจดัการกระบวนการทางธุรกจิ คลกิที ่การตัง้คา่เวริ์กโฟลว์ 

c บนเพจรายการกฎเวริ์กโฟลว์ ใหค้น้หากฎทีค่ณุต้องการจดัทาํการดําเนนิการ 

โปรดดูขอ้มลูเกีย่วกบัการคน้หากฎเวริ์กโฟลวใ์นเพจรายการที ่การฟิลเตอร์รายการ 

2 คลกิลงิค์ ชือ่เวริก์โฟลว ์บนกฎ 

3 บนแถบชือ่การดําเนินการ บนเพจรายละเอยีดกฎเวริก์โฟลว ์ใหค้ลกิทีเ่มนูและเลอืก รอ 

หมายเหตุ: กจิกรรมทรกิเกอรบ์นกฎเวริ์กโฟลวจ์ะกาํหนดประเภทของการดําเนนิการทีส่ามารถจดัทาํบนกฎได้ 

คําแนะนํา: คณุสามารถจดัทาํสาํเนาของการดําเนนิการของกฎเวริ์กโฟลว์ทีม่อียู่ไดโ้ดยคลกิทีล่งิค์ คดัลอก สาํหรบัการดําเนินการนัน้ 

4 ในเพจการดําเนนิการแกไ้ขของเวริก์โฟลว์ ใหป้้อนชือ่การดําเนินการ 

5 หากคุณตอ้งการใชง้านการดําเนนิการ ใหเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ใชง้าน 

6 หากคุณไมต่อ้งการให ้Oracle CRM On Demand ประเมนิเงือ่นไขกฎอกีครัง้หลงัจากสิน้สดุชว่งเวลารอ ใหย้กเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ประเมนิเงือ่นไขกฎอกีครัง้หลงัจากรอ 

หมายเหตุ: สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัชอ่งทําเครือ่งหมายประเมนิเงือ่นไขกฎอกีครัง้หลงัจากรอ โปรดดูที ่เกีย่วกบักฎเวริก์โฟลวต์ามเวลา (ในหน้า 365) 

7 ระบุระยะเวลาของการรอ โดยใชต้วัเลอืกต่อไปนี้: 

 เลอืกตวัเลอืกระยะเวลา แลว้ป้อนระยะเวลาของการหน่วงเวลาเป็นปี เดอืน วนั ชัว่โมง และนาทดีงัต่อไปนี้: 

 ในฟิลด์ปี ใหป้้อนคา่จํานวนเตม็บวกระหวา่ง 0 (ศนูย์) และ 5 

 ในฟิลด์เดอืน ใหป้้อนคา่จํานวนเตม็บวกระหวา่ง 0 (ศนูย์) และ 12 

 ในฟิลด์วนั ใหป้้อนคา่จํานวนเตม็บวกระหว่าง 0 (ศนูย์) และ 200 

 ในฟิลด์ชัว่โมง ใหป้้อนคา่จํานวนเตม็บวกระหวา่ง 0 (ศนูย์) และ 200 
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 ในฟิลด์นาท ีใหป้้อนคา่จํานวนเตม็บวกระหวา่ง 0 (ศนูย์) และ 59 

คณุไมส่ามารถระบุคา่ลบหรอืคา่ทีไ่มใ่ชจ่ํานวนเตม็ได ้เชน่ 1.5 

หมายเหตุ: ระยะเวลานานทีส่ดุทีค่ณุสามารถระบุไดด้ว้ยการใชต้วัเลอืกระยะเวลาคอื 5 ปี, 12 เดอืน, 200 วนั, 200 ชัว่โมง และ 59 นาท ี
หากคุณตอ้งการระบุระยะเวลาทีน่านกวา่ ใหใ้ชต้วัเลอืกนพิจน์ช่วงแทนตวัเลอืกระยะเวลา 

 เลอืกตวัเลอืกนพิจน์ชว่ง แลว้คลกิไอคอน fx ขา้งฟิลด ์และใชโ้ปรแกรมสรา้งนพิจน์เพือ่สรา้งนพิจน์เพือ่คาํนวณชว่งสาํหรบัการหน่วงเวลา 

คณุสามารถใชฟ้งักช์นัระยะเวลาในโปรแกรมสรา้งนพิจน์เพือ่คาํนวณระยะเวลาเป็นวนัหรอืสว่นของวนั สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิโปรดดูที ่ระยะเวลา (โปรดดูที ่"Duration" 
ในหน้า 730) 

นพิจน์ตอ้งประเมนิเป็นตวัเลข ต่อไปนี้คอืตวัอย่างของนพิจน์ทีถู่กตอ้งเพือ่คาํนวณชว่งของการหน่วงเวลา: 

Duration('P0YT1H') + Duration('P0YT1M') + Duration('P1Y') 

Duration('P0YT1H') + 1 

Duration('P1YT1H') - 1 

ไมม่ขีดีจํากดัในความยาวของชว่งเวลาทีส่ามารถส่งคนืมาโดยนพิจน์ 

หมายเหตุ: หากชว่งเวลารอทีค่าํนวณไดเ้ป็นลบ ชว่งเวลารอดงักลา่วจะถูกตัง้คา่เป็นศูนย์ และการดําเนนิการ รอ จะเสรจ็สมบูรณ์ทนัท ี
การดําเนนิการทีเ่หลอืในกฎเวริก์โฟลวจ์ะรนัโดยไมม่กีารหน่วงเวลา 

 เลอืกตวัเลอืกเวลา คลกิไอคอนปฏทินิ และเลอืกวนัทีแ่ละเวลาสิน้สดุของการหน่วงเวลา 

เลอืกเวลาตามโซนเวลาทีร่ะบุในการตัง้คา่สว่นบคุคล 

 เลอืกตวัเลอืกนพิจน์เวลา แลว้คลกิไอคอน fx ขา้งฟิลด์ และใชโ้ปรแกรมสรา้งนพิจน์เพือ่สรา้งนพิจน์เพือ่คาํนวณวนัทีแ่ละเวลาสิ้นสดุการหน่วงเวลา 

คณุสามารถใชฟ้งักช์นัระยะเวลาในโปรแกรมสรา้งนพิจน์เพือ่คาํนวณระยะเวลาเป็นวนัหรอืสว่นของวนั สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิโปรดดูที ่ระยะเวลา (โปรดดูที ่"Duration" 
ในหน้า 730) 

นพิจน์ตอ้งประเมนิเป็นวนัทีแ่ละเวลา ต่อไปนี้คอืตวัอย่างของนพิจน์ทีถู่กตอ้งเพือ่คาํนวณวนัทีแ่ละเวลาสิน้สดุของการหน่วงเวลา: 

Timestamp() + Duration('P0YT5M') 

Today() + Duration('P0YT1H5M')  

หมายเหตุ: หากวนัทีแ่ละเวลาสิน้สดุทีค่าํนวณได้ผา่นไปแลว้ ชว่งเวลารอในการดําเนนิการจะถูกตัง้คา่เป็น 0 (ศนูย์) และการดําเนนิการ รอ จะเสรจ็สมบูรณ์ทนัท ี
การดําเนนิการทีเ่หลอืในกฎเวริก์โฟลวจ์ะรนัโดยไมม่กีารหน่วงเวลา 

หากนิพจน์ไมป่ระเมนิเป็นวนัทีแ่ละเวลาทีถู่กตอ้ง การดําเนนิการ รอ จะเสรจ็สมบูรณ์ทนัท ีและการดําเนนิการทีเ่หลอืในกฎเวริก์โฟลวจ์ะรนัโดยไมม่กีารหน่วงเวลา 

ไมม่ขีดีจํากดัในการตัง้วนัทีท่ ีจ่ะนํามาคาํนวณในอนาคต 

8 บนัทกึการดําเนินการ 

สาํหรบักระบวนการทลีะขัน้ตอนในการจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลวป์ระเภทอืน่ โปรดดูทีห่วัขอ้ต่อไปนี้: 

 การจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์: ระบุสมุดบนัทกึ (โปรดดูที ่"การจดัทาํการดําเนินการเวริก์โฟลว์: ระบุสมดุบนัทกึ" ในหน้า 383) 

 การจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์: จดัทาํกจิกรรมการใชง้านรว่มกนั (ในหน้า 385) 

 การจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์: จดัทาํงาน (ในหน้า 388) 

 การจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์: สง่อเีมล ์(ในหน้า 393) 

 การจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์: อปัเดตคา่ (โปรดดูที ่"การจดัทาํการดําเนนิการเวริก์โฟลว์: อปัเดตคา่" ในหน้า 404) 



การจดัการกระบวนการทางธรุกิจ 

 

การจดัการ Oracle CRM On Demand Release 37 
สงิหาคม 2018  409 

 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของเวริก์โฟลว์: 

 เกีย่วกบักฎเวริก์โฟลว์ (ในหน้า 354) 

 เกีย่วกบัการดําเนนิการเวริก์โฟลว์ (โปรดดูที ่"เกีย่วกบัการดําเนนิการของเวริ์กโฟลว์" ในหน้า 363) 

 เกีย่วกบักฎเวริก์โฟลวต์ามเวลา (ในหน้า 365) 

 การจดัทาํกฎเวริก์โฟลว์ (ในหน้า 372) 

 การเปลีย่นแปลงลาํดบัการดําเนินการของกฎเวริก์โฟลว ์(ในหน้า 409) 

 การยกเลกิกฎและการดําเนินการของเวริก์โฟลว์ (โปรดดูที ่"การยกเลกิกฎและการดําเนินการเวริ์กโฟลว์" ในหน้า 411) 

 การลบกฎและการดําเนนิการของเวริ์กโฟลว์ (โปรดดูที ่"การลบกฎและการดําเนนิการเวริก์โฟลว์" ในหน้า 412) 
 

การเปล่ียนแปลงลาํดบัการดาํเนินการของกฎเวิรก์โฟลว ์
ถา้บนกฎเวริ์กโฟลว์มกีารดําเนนิการมากกวา่หนึง่รายการ การดําเนนิการต่างๆ จะถูกดําเนนิการตามลาํดบัทีร่ะบุไวบ้นกฎเวริ์กโฟลว์ เริม่ดว้ยการดําเนนิการหมายเลข 1 
โดยการดําเนนิการแต่ละรายการจะเสรจ็สมบูรณ์ก่อนทีก่ารดําเนนิการถดัไปจะเริม่ตน้ คณุสามารถเปลีย่นลาํดบัของการดาํเนนิการบนกฎได ้

การเปลีย่นลาํดบัของการดาํเนินการบนกฎเวิรก์โฟลว ์ 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการจดัการกระบวนการทางธุรกจิ คลกิที ่การตัง้คา่เวริ์กโฟลว์ 

3 บนเพจรายการกฎเวริ์กโฟลว์ ใหค้น้หากฎทีค่ณุต้องการเปลีย่นลาํดบัการดําเนนิการ 

โปรดดขูอ้มลูเกีย่วกบัการคน้หากฎเวริ์กโฟลวใ์นเพจรายการที ่การฟิลเตอร์รายการ 

4 คลกิลงิค์ ชือ่เวริก์โฟลว ์บนกฎ 

5 บนแถบชือ่การดําเนินการ บนเพจรายละเอยีดกฎเวริก์โฟลว ์ใหค้ลกิปุ่ม แกไ้ขลาํดบั  

6 บนเพจแกไ้ขลาํดบัการดําเนินการ ใหค้ลกิทีไ่อคอนลกูศรเพือ่ทาํดงันี้: 

 เลือ่นการดําเนนิการในรายการขึน้หรอืลง 

 เลือ่นการดําเนนิการไปไวบ้นสดุหรอืลา่งสดุในรายการการดําเนนิการ 

หมายเหตุ: หากมกีารดําเนินการอปัเดตคา่บนกฎ ตอ้งมกีารดําเนินการรอทีใ่ชง้านอยู่กอ่นอย่างน้อยหนึง่รายการ นอกเสยีจากวา่กจิกรรมทรกิเกอร์สาํหรบักฎเวริ์กโฟลวจ์ะเป็น 
กอ่นบนัทกึเรคคอรด์ทีแ่กไ้ข 

7 คลกิ บนัทกึ เพือ่บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูเวริก์โฟลว์ทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบักฎเวริก์โฟลว์ (ในหน้า 354) 
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 เกีย่วกบัการดําเนนิการเวริก์โฟลว์ (โปรดดูที ่"เกีย่วกบัการดําเนนิการของเวริ์กโฟลว์" ในหน้า 363) 

 เกีย่วกบักฎเวริก์โฟลวต์ามเวลา (ในหน้า 365) 

 การจดัทาํกฎเวริก์โฟลว์ (ในหน้า 372) 

 การจดัทาํการดําเนนิการเวริ์กโฟลว์: ระบุสมดุบนัทกึ (ในหน้า 383) 

 การจดัทาํการดําเนนิการเวริ์กโฟลว์: จดัทาํกจิกรรมการใชง้านรว่มกนั (โปรดดูที ่"การจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์: จดัทาํกจิกรรมการใชง้านร่วมกนั" ในหน้า 385) 

 การจดัทาํการดําเนนิการเวริ์กโฟลว์: จดัทาํงาน (โปรดดูที ่"การจดัทาํการดําเนนิการของเวริ์กโฟลว์: จดัทาํงาน" ในหน้า 388) 

 การจดัทาํการดําเนนิการเวริ์กโฟลว์: สง่อเีมล ์(โปรดดูที ่"การจดัทาํการดําเนนิการของเวริ์กโฟลว์: สง่อเีมล"์ ในหน้า 393) 

 การจดัทาํการดําเนนิการเวริ์กโฟลว์: อปัเดตคา่ (ในหน้า 404) 

 การจดัทาํการดําเนนิการเวริ์กโฟลว์: รอ (ในหน้า 406) 
 

การเปล่ียนลาํดบัของกฎเวิรก์โฟลว ์
เมือ่คณุจดัทาํกฎเวริก์โฟลว์ Oracle CRM On Demand จะระบุกฎใหก้บัหมายเลขใบสัง่ทีไ่มใ่ชถ้ดัไปโดยอตัโนมตั ิสาํหรบักฎทีม่ทีีม่าจากประเภทเรคคอรด์และกจิกรรมทรกิเกอรเ์ดยีวกนั 
ถา้กจิกรรมทรกิเกอรส์าํหรบักฎเวริ์กโฟลวอ์ยู่หลงัจากการเชือ่มโยงกบัคา่หลกั หรอืหลงัจากการยกเลกิการเชือ่มโยงกบัคา่หลกั Oracle CRM On Demand 
จะระบุกฎใหก้บัหมายเลขใบสัง่ถดัไปทีไ่มใ่ชโ้ดยอตัโนมตั ิสาํหรบักฎทีม่ทีีม่าจากประเภทเรคคอรด์เดยีวกนั กจิกรรมทรกิเกอรเ์ดยีวกนั และประเภทเรคคอรด์หลกัเดยีวกนั 
สาํหรบักฎเวริ์กโฟลว์ทีม่กีจิกรรมทรกิเกอร์นอกเหนอืจากกจิกรรมตามกาํหนดการ หมายเลขใบสัง่จะกาํหนดวา่ใบสัง่ใดที ่Oracle CRM On Demand 
จะเรยีกใชต้ามลาํดบัของกฎเวริก์โฟลวท์ีม่ที ีม่าจากประเภทเรคคอรด์และกจิกรรมทรกิเกอรเ์ดยีวกนั และบนประเภทเรคคอรด์หลกัเดยีวกนัหากสามารถทาํได้ คณุสามารถเปลีย่นแปลงลาํดบัของกฎของคณุได ้

หมายเหตุ: กฎเวริก์โฟลวท์ีม่กีจิกรรมทรกิเกอร ์กจิกรรมตามกาํหนดการ จะไดร้บัการกาํหนดหมายเลขใบสัง่ดว้ย ซึง่กฎดงักลา่วจะไมด่ําเนนิการในลาํดบั 
หมายเลขใบสัง่จะเป็นแบบอ่านอย่างเดยีวเทา่นัน้สาํหรบักจิกรรมตามกาํหนดการ 

ตวัอย่างเชน่ หากคณุจดัทาํกฎเวริ์กโฟลวต์ามประเภทเรคคอรด์บรษิทัโดยใชก้จิกรรมทรกิเกอร์ กอ่นลบเรคคอรด์ และกฎเวริ์กโฟลวส์องกฎมปีระเภทเรคคอรด์และกจิกรรมทรกิเกอรเ์ดยีวกนัแลว้ 
กฎใหมข่องคณุจะไดร้บัการระบุเลขลาํดบัเป็น 3 คณุสามารถเปลีย่นเลขลาํดบันี้ในภายหลงัได้ เพือ่ใหก้ฎใหมน่ี้เป็นกฎแรกทีถู่กเรยีกใชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์และกจิกรรมทรกิเกอร์ทีร่ะบุ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารเปลีย่นลาํดบัของกฎเวริก์โฟลว์ 

ในการเปลีย่นลาํดบัของกฎเวิรก์โฟลว ์

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการจดัการกระบวนการทางธุรกจิ คลกิที ่การตัง้คา่เวริ์กโฟลว์ 

3 ในเพจรายการกฎเวริก์โฟลว์ คน้หากฎทีม่ลีาํดบัทีค่ณุตอ้งการเปลีย่น และคลกิทีล่งิคช์ ือ่ของกฎ 

โปรดดูขอ้มลูเกีย่วกบัการคน้หากฎเวริ์กโฟลวใ์นเพจรายการที ่การฟิลเตอร์รายการ 

4 ในเพจรายละเอยีดกฎเวริก์โฟลว์ ใหค้ลกิที ่แกไ้ขลาํดบั 

5 ในเพจแกไ้ขลาํดบัเวริก์โฟลว์ ใหค้ลกิทีไ่อคอนลกูศรเพือ่ทาํดงันี้: 

 เลือ่นกฎเวริก์โฟลวใ์นรายการขึน้หรอืลง 

 เลือ่นกฎเวริก์โฟลวไ์ปไวบ้นสดุหรอืลา่งสดุในรายการกฎ 

6 คลกิ บนัทกึ เพือ่บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 
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หมายเหตุ:หากคณุลบกฎเวริ์กโฟลว์ กฎอืน่ๆ ทีข่ ึน้อยู่กบัประเภทเรคคอรด์และกจิกรรมทรกิเกอรเ์ดยีวกนัจะไดร้บัการจดัลาํดบัใหมโ่ดยอตัโนมตั ิอยา่งไรกต็าม หากคณุทาํใหก้ฎเวริ์กโฟลวไ์มท่าํงาน 
ลาํดบัภายในรายการกฎตามประเภทเรคคอรด์และกจิกรรมทรกิเกอรเ์ดยีวกนัจะไมเ่ปลีย่นแปลง (แต่กฎจะไมถู่กเรยีกใช)้ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูเวริก์โฟลว์ทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบักฎเวริก์โฟลว์ (ในหน้า 354) 

 เกีย่วกบัการดําเนนิการของเวริ์กโฟลว์ (ในหน้า 363) 

 เกีย่วกบักฎเวริก์โฟลวต์ามเวลา (ในหน้า 365) 

 การจดัทาํกฎเวริก์โฟลว์ (ในหน้า 372) 

 การเปลีย่นแปลงลาํดบัการดําเนินการของกฎเวริก์โฟลว ์(ในหน้า 409) 
 

การยกเลิกกฎและการดาํเนินการเวิรก์โฟลว ์
หากคุณเลกิใชง้านกฎเวริก์โฟลวข์ณะทีอ่นิสแตนซ์ของการดําเนนิการ รอ ในกฎอยู่ในสถานะรอดําเนนิการ เมือ่สิน้สดุชว่งเวลารอของอนิสแตนซข์องการดําเนนิการดงักลา่ว จะไมม่กีารดําเนนิการใดๆ 
กบัการดําเนินการทีเ่หลอือยู่ในกฎเวริก์โฟลว์ และจะไมม่กีารทรกิเกอรใ์ดๆ กบักฎเวริ์กโฟลวท์ีต่ามมาในลาํดบักฎสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 

หากคุณเลกิใชง้านการดําเนนิการ รอ ในกฎเวริก์โฟลวข์ณะทีอ่นิสแตนซข์องการดําเนนิการ รอ นัน้อยู่ในสถานะรอดําเนนิการ เมือ่สิน้สดุชว่งเวลารอของอนิสแตนซข์องการดําเนนิการดงักลา่ว 
จะไมม่กีารดําเนินการใดๆ กบัการดําเนนิการทีเ่หลอือยู่ในกฎเวริก์โฟลว ์และจะไมม่กีารทรกิเกอรใ์ดๆ กบักฎเวริก์โฟลวท์ีต่ามมาในลาํดบักฎสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 

หมายเหตุ: สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้เมือ่คณุปิดใชง้านกจิกรรมตามกาํหนดการ (กลา่วคอื กฎเวริ์กโฟลว์ทีม่กีจิกรรมทรกิเกอรเ์ป็นกจิกรรมตามกาํหนดการ) โปรดดูที ่
เกีย่วกบักจิกรรมตามกาํหนดการ (ในหน้า 375) 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารปิดใชก้ฎเวริก์โฟลว์ 

ในการปิดใช้กฎเวิรก์โฟลว ์

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการจดัการกระบวนการทางธุรกจิ คลกิที ่การตัง้คา่เวริ์กโฟลว์ 

3 ในเพจรายการกฎเวริก์โฟลว์ คน้หากฎทีค่ณุตอ้งการปิดใชง้าน 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการคน้หากฎเวริก์โฟลวใ์นเพจรายการ โปรดดูที ่รายการทีฟิ่ลเตอร์ 

4 ในเมนูระดบัเรคคอรด์สาํหรบักฎ เลอืกแกไ้ข 

5 ในเพจรายละเอยีดกฎเวริก์โฟลว์ ใหย้กเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ใชง้าน 

6 บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารเลกิใชก้ารดําเนนิการของกฎเวริก์โฟลว์ 

ในการปิดใช้การดาํเนินการกฎเวิรก์โฟลว ์

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้
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2 ในสว่นการจดัการกระบวนการทางธุรกจิ คลกิที ่การตัง้คา่เวริ์กโฟลว์ 

3 บนเพจรายการกฎเวริ์กโฟลว์ ใหค้น้หากฎทีค่ณุต้องการลบการดําเนนิการ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการคน้หากฎเวริก์โฟลวใ์นเพจรายการ โปรดดูที ่รายการทีฟิ่ลเตอร์ 

4 คลกิทีล่งิคช์ ือ่เวริก์โฟลวส์าํหรบักฎ 

5 ในเพจรายละเอยีดกฎเวริก์โฟลว์ ในสว่นการดําเนินการ ใหค้น้หาการดําเนนิการทีคุ่ณตอ้งการลบ 

6 ในเมนูระดบัเรคคอรด์สาํหรบัการดําเนินการ เลอืกแกไ้ข 

7 ในเพจแกไ้ขการดําเนินการเวริ์กโฟลว ์ใหย้กเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ใชง้าน 

หมายเหตุ: หากมกีารดําเนนิการ อปัเดตคา่ ในกฎนี้ การดําเนนิการนัน้จะตอ้งมกีารดําเนนิการ รอ ทีใ่ชง้านอยา่งน้อยหนึง่รายการอยู่กอ่นในกฎ 
กรณีทีก่จิกรรมทรกิเกอรข์องกฎเวริ์กโฟลวไ์มใ่ช ่กอ่นบนัทกึเรคคอรด์ทีแ่กไ้ข หากคุณพยายามเลกิใชก้ารดําเนนิการ รอ และหากไมม่กีารดําเนนิการ รอ อืน่อยูก่อ่นการดําเนินการ อปัเดตคา่ 
Oracle CRM On Demand จะไมอ่นุญาตใหค้ณุเลกิใชก้ารดําเนนิการ รอ ดงักลา่ว 

8 บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูเวริก์โฟลว์ทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบักฎเวริก์โฟลว์ (ในหน้า 354) 

 เกีย่วกบัการดําเนนิการของเวริ์กโฟลว์ (ในหน้า 363) 

 เกีย่วกบักฎเวริก์โฟลวต์ามเวลา (ในหน้า 365) 

 การจดัทาํกฎเวริก์โฟลว์ (ในหน้า 372) 

 การเปลีย่นแปลงลาํดบัการดําเนินการของกฎเวริก์โฟลว ์(ในหน้า 409) 

 การเปลีย่นลาํดบัของกฎเวริก์โฟลว์ (ในหน้า 410) 

 การลบกฎและการดําเนนิการของเวริ์กโฟลว์ (โปรดดูที ่"การลบกฎและการดําเนนิการเวริก์โฟลว์" ในหน้า 412) 
 

การลบกฎและการดาํเนินการเวิรก์โฟลว ์
เมือ่คณุลบกฎเวริก์โฟลว ์การดําเนนิการทัง้หมดของกฎจะถูกลบออก นอกจากนี้ 
เลขทีค่าํสัง่ในกฎทีเ่หลอืสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งจะถูกอปัเดตโดยอตัโนมตัเิพือ่ใหแ้น่ใจวา่ไมม่ชีอ่งวา่งในลาํดบัจํานวน 

หากคุณลบกฎเวริก์โฟลวข์ณะทีอ่นิสแตนซข์องการดําเนนิการ รอ อย่างน้อยหนึง่รายการในกฎอยู่ในสถานะรอดาํเนนิการ อนิสแตนซท์ีร่อดําเนนิการเหลา่นัน้จะถูกลบจากการตรวจสอบการรอเวริ์กโฟลว ์
จะไมม่กีารดําเนินการใดๆ กบัการดําเนนิการทีเ่หลอือยู่ในกฎเวริก์โฟลว ์และจะไมม่กีารทรกิเกอรใ์ดๆ กบักฎเวริก์โฟลวท์ีต่ามมาในลาํดบักฎสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 

เมือ่คณุลบการดําเนนิการจากกฎเวริก์โฟลว์ เลขทีค่าํสัง่ในการดําเนนิการทีเ่หลอือยู่ในกฎจะถูกอปัเดตโดยอตัโนมตัติามความจําเป็นเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ไม่มชีอ่งวา่งในลาํดบัตวัเลข 

หากคุณลบการดําเนนิการ รอ ในกฎเวริก์โฟลวข์ณะทีอ่นิสแตนซข์องการดําเนนิการ รอ อยู่ในสถานะรอดําเนนิการ เมือ่สิน้สดุชว่งเวลารอของอนิสแตนซข์องการดําเนินการดงักลา่ว 
จะไมม่กีารดําเนินการใดๆ กบัการดําเนนิการทีเ่หลอือยู่ในกฎเวริก์โฟลว ์และจะไมม่กีารทรกิเกอรใ์ดๆ กบักฎเวริก์โฟลวท์ีต่ามมาในลาํดบักฎสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 

หมายเหตุ: สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้เมือ่คณุลบกจิกรรมตามกาํหนดการ (ซึง่กค็อื กฎเวริก์โฟลวท์ีม่กีจิกรรมทรกิเกอรเ์ป็นกจิกรรมตามกําหนดการ) โปรดดูที ่เกีย่วกบักจิกรรมตามกาํหนดการ 
(ในหน้า 375) 

ขัน้ตอนต่อไปนี้จะอธบิายวธิกีารลบกฎเวริก์โฟลว์ 
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การลบกฎเวิรก์โฟลว ์

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการจดัการกระบวนการทางธุรกจิ คลกิที ่การตัง้คา่เวริ์กโฟลว์ 

3 ในเพจรายการกฎเวริก์โฟลว์ คน้หากฎทีค่ณุตอ้งการลบ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการคน้หากฎเวริก์โฟลวใ์นเพจรายการ โปรดดูที ่รายการทีฟิ่ลเตอร์ 

4 ในเมนูระดบัเรคคอรด์สาํหรบักฎ ใหเ้ลอืก ลบ 

5 ยนืยนัวา่คุณตอ้งการลบกฎ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้จะอธบิายวธิกีารลบการดําเนนิการกฎเวริก์โฟลว์ 

การลบการดาํเนินการกฎเวิรก์โฟลว ์

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการจดัการกระบวนการทางธุรกจิ คลกิที ่การตัง้คา่เวริ์กโฟลว์ 

3 บนเพจรายการกฎเวริ์กโฟลว์ ใหค้น้หากฎทีค่ณุต้องการลบการดําเนนิการ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการคน้หากฎเวริก์โฟลวใ์นเพจรายการ โปรดดูที ่รายการทีฟิ่ลเตอร์ 

4 คลกิทีล่งิคช์ ือ่เวริก์โฟลวส์าํหรบักฎ 

5 ในเพจรายละเอยีดกฎเวริก์โฟลวใ์นสว่นการดําเนนิการ คน้หาการดําเนนิการทีคุ่ณตอ้งการลบ 

6 ในเมนูระดบัเรคคอรด์สาํหรบัการดําเนินการ ใหเ้ลอืก ลบ 

หมายเหตุ: หากกฎมกีารดําเนินการ อปัเดตคา่ การดําเนินการนัน้จะตอ้งมกีารดําเนินการ รอ ทีใ่ชง้านอย่างน้อยหนึง่รายการอยู่กอ่นสาํหรบักฎดงักลา่ว 
กรณีทีก่จิกรรมทรกิเกอรข์องกฎเวริ์กโฟลวไ์มใ่ช ่กอ่นบนัทกึเรคคอรด์ทีแ่กไ้ข หากคุณพยายามลบการดําเนนิการ รอ และหากไม่มกีารดําเนนิการ รอ อืน่อยู่กอ่นการดาํเนินการ อปัเดตคา่ 
Oracle CRM On Demand จะไมอ่นุญาตใหค้ณุลบการดําเนนิการ รอ ดงักลา่ว 

7 ยนืยนัวา่คุณตอ้งการลบการดําเนินการนี้ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูเวริก์โฟลว์ทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบักฎเวริก์โฟลว์ (ในหน้า 354) 

 เกีย่วกบัการดําเนนิการของเวริ์กโฟลว์ (ในหน้า 363) 

 เกีย่วกบักฎเวริก์โฟลวต์ามเวลา (ในหน้า 365) 

 การจดัทาํกฎเวริก์โฟลว์ (ในหน้า 372) 

 การเปลีย่นแปลงลาํดบัการดําเนินการของกฎเวริก์โฟลว ์(ในหน้า 409) 

 การเปลีย่นลาํดบัของกฎเวริก์โฟลว์ (ในหน้า 410) 
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 การยกเลกิกฎและการดําเนินการของเวริก์โฟลว์ (โปรดดูที ่"การยกเลกิกฎและการดําเนินการเวริ์กโฟลว์" ในหน้า 411) 
 

การตรวจสอบเวิรก์โฟลว ์
จากการตรวจสอบเวริ์กโฟลว์ คณุสามารถดูขอ้มลูเกีย่วกบัรายการต่อไปนี้: 

 อนิสแตนซท์ีล่ม้เหลวของกฎเวริก์โฟลวแ์ละการดําเนนิการของเวริก์โฟลว ์สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การตรวจสอบขอ้ผดิพลาดเวริก์โฟลว ์(ในหน้า 414) 

 อนิสแตนซท์ีร่อดําเนนิการของการดําเนินการรอ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การตรวจสอบการรอเวริ์กโฟลว ์(ในหน้า 418) 
 

การตรวจสอบขอ้ผิดพลาดเวิรก์โฟลว ์
คณุสามารถใชข้อ้มลูทีร่ะบุในการตรวจสอบขอ้ผดิพลาดเวริก์โฟลวเ์พือ่ชว่ยใหค้ณุเขา้ใจวา่เหตุใดบางอนิสแตนซข์องกฎเวริ์กโฟลว์หรอืการดําเนนิการของเวริก์โฟลวจ์งึลม้เหลว หากจําเป็น 
คณุสามารถเขา้ใชร้ายละเอยีดของกฎเวริก์โฟลวไ์ดจ้ากการตรวจสอบขอ้ผดิพลาดเวริก์โฟลว ์เพือ่ใหค้ณุสามารถแกไ้ขขอ้ผดิพลาดใดๆ ใหถู้กตอ้งในการตัง้คา่ของการดําเนนิการของเวริก์โฟลวไ์ด ้
รายละเอยีดของอนิสแตนซข์อ้ผดิพลาดจะยงัคงอยูใ่นการตรวจสอบขอ้ผดิพลาดเวริก์โฟลวเ์ป็นระยะเวลา 30 วนั หรอืจนกวา่คุณจะลบรายละเอยีดของอนิสแตนซน์ัน้ แลว้แต่วา่ตรงตามเงือ่นไขใดกอ่น 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัประเภทของความลม้เหลวทีถู่กรายงานในการตรวจสอบขอ้ผดิพลาดเวริก์โฟลว ์โปรดดูที ่เกีย่วกบัความลม้เหลวของกฎเวริก์โฟลวแ์ละการดําเนินการของเวริก์โฟลว ์(ในหน้า 367) 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการใชก้ารตรวจสอบขอ้ผดิพลาดเวริก์โฟลว ์โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 การดูอนิสแตนซข์อ้ผดิพลาดในการตรวจสอบขอ้ผดิพลาดเวริก์โฟลว ์(ในหน้า 414) 

 การลบอนิสแตนซข์อ้ผดิพลาดออกจากการตรวจสอบขอ้ผดิพลาดเวริก์โฟลว ์(ในหน้า 415) 

 ฟิลด์อนิสแตนซข์อ้ผดิพลาดเวริก์โฟลว ์(ในหน้า 416) 
 

การดอิูนสแตนซ์ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิรก์โฟลว ์
ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารดูอนิสแตนซข์อ้ผดิพลาดในการตรวจสอบขอ้ผดิพลาดเวริก์โฟลว ์สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัประเภทของความลม้เหลวทีถู่กรายงานในการตรวจสอบขอ้ผดิพลาดเวริก์โฟลว ์โปรดดูที ่
เกีย่วกบัความลม้เหลวของกฎเวริ์กโฟลว์และการดําเนนิการของเวริก์โฟลว ์(ในหน้า 367) 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน: ในการใชก้ารตรวจสอบเวริ์กโฟลว์ บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิจ์ดัการกฎขอ้มลู - จดัการกฎเวริก์โฟลว์ 

การดอิูนสแตนซ์ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิรก์โฟลว ์

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการจดัการกระบวนการทางธุรกจิ คลกิที ่การตรวจสอบเวริก์โฟลว์ 

3 ในเพจการตรวจสอบเวริก์โฟลว์ ใหค้ลกิ การตรวจสอบขอ้ผดิพลาดเวริก์โฟลว ์

4 ในเพจรายการอนิสแตนซข์อ้ผดิพลาด ใหค้น้หาอนิสแตนซ์ทีคุ่ณตอ้งการ 

คําแนะนํา: สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการฟิลเตอรร์ายการ โปรดดูที ่การฟิลเตอรร์ายการ 

5 ในการดูรายละเอยีดของอนิสแตนซ ์ใหค้ลกิทีล่งิค ์ID อนิสแตนซ์ 

6 ในการดูรายละเอยีดของกฎเวริก์โฟลว์ทีม่เีรคคอร์ดเป็นอนิสแตนซ์ ใหค้ลกิทีล่งิค ์ชือ่เวริก์โฟลว ์สาํหรบัเรคคอรด์นัน้ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิจีดัทาํรายการทีฟิ่ลเตอรข์องอนิสแตนซข์อ้ผดิพลาด 
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การจดัทาํรายการทีฟิ่ลเตอรข์องอินสแตนซ์ข้อผิดพลาด 

 ในเพจรายการอนิสแตนซข์อ้ผดิพลาด ใหค้ลกิ เมนู ในแถบชือ่ และเลอืก จดัทาํรายการใหม ่

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทําและการแกไ้ขรายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิจีดัการรายการทีฟิ่ลเตอร์ของอนิสแตนซข์อ้ผดิพลาด 

การจดัการรายการทีฟิ่ลเตอรข์องอินสแตนซ์ข้อผิดพลาด 

 ในเพจรายการอนิสแตนซข์อ้ผดิพลาด ใหค้ลกิ เมนู ในแถบชือ่ และเลอืก เพจจดัการรายการ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัการรายการ โปรดดูที ่เพจจดัการรายการ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิดีูฟิลเตอรส์าํหรบัรายการอนิสแตนซข์อ้ผดิพลาด 

การดฟิูลเตอรส์าํหรบัรายการอินสแตนซ์ข้อผิดพลาด 

 ในเพจรายการอนิสแตนซข์อ้ผดิพลาด ใหค้ลกิ เมนู ในแถบชือ่ และเลอืก แสดงรายการฟิลเตอร ์

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัการรายการ โปรดดูที ่เพจดูรายการ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชก้ารตรวจสอบขอ้ผดิพลาดเวริก์โฟลว ์โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 การตรวจสอบขอ้ผดิพลาดเวริก์โฟลว์ (ในหน้า 414) 

 การลบอนิสแตนซข์อ้ผดิพลาดออกจากการตรวจสอบขอ้ผดิพลาดเวริก์โฟลว ์(ในหน้า 415) 

 ฟิลด์อนิสแตนซข์อ้ผดิพลาดเวริก์โฟลว ์(ในหน้า 416) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎของเวริก์โฟลวจ์ากหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 การตัง้คา่เวริ์กโฟลว์ (ในหน้า 353) 

 

 
 

การลบอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดออกจากการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิรก์โฟลว ์
คณุสามารถลบอนิสแตนซข์อ้ผดิพลาดออกจากการตรวจสอบขอ้ผดิพลาดเวริก์โฟลวไ์ดค้รัง้ละหนึง่รายการ 
รายละเอยีดของอนิสแตนซข์อ้ผดิพลาดจะยงัคงอยูใ่นการตรวจสอบขอ้ผดิพลาดเวริก์โฟลวเ์ป็นระยะเวลา 30 วนั หรอืจนกวา่คุณจะลบรายละเอยีดของอนิสแตนซน์ัน้ แลว้แต่วา่ตรงตามเงือ่นไขใดกอ่น 

หมายเหตุ: คณุสมบตัลิบแบทชใ์ชไ้มไ่ดใ้นเพจรายการอนิสแตนซข์อ้ผดิพลาด 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน: ในการใชก้ารตรวจสอบเวริ์กโฟลว์ บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิจ์ดัการกฎขอ้มลู - จดัการกฎเวริก์โฟลว์ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิลีบอนิสแตนซข์อ้ผดิพลาดออกจากการตรวจสอบขอ้ผดิพลาดเวริก์โฟลว ์

การลบอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดออกจากการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิรก์โฟลว ์

1 ในเพจรายการอนิสแตนซข์อ้ผดิพลาด ใหค้น้หาอนิสแตนซ์ทีคุ่ณตอ้งการลบ  
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คําแนะนํา: สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการฟิลเตอรร์ายการ โปรดดูที ่การฟิลเตอรร์ายการ 

2 คลกิทีล่งิค ์ลบ ของอนิสแตนซน์ัน้ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชก้ารตรวจสอบขอ้ผดิพลาดเวริก์โฟลว์ โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 เกีย่วกบัความลม้เหลวของกฎเวริ์กโฟลว์และการดําเนนิการของเวริก์โฟลว ์(ในหน้า 367) 

 การตรวจสอบขอ้ผดิพลาดเวริก์โฟลว์ (ในหน้า 414) 

 การดูอนิสแตนซข์อ้ผดิพลาดในการตรวจสอบขอ้ผดิพลาดเวริก์โฟลว ์(ในหน้า 414) 

 ฟิลด์อนิสแตนซข์อ้ผดิพลาดเวริก์โฟลว ์(ในหน้า 416) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดขูอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎของเวริก์โฟลวจ์ากหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 การตัง้คา่เวริ์กโฟลว์ (ในหน้า 353) 
 

ฟิลดอิ์นสแตนซ์ข้อผิดพลาดเวิรก์โฟลว ์
หวัขอ้นี้ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัฟิลด์ทีค่ณุสามารถดูสาํหรบัอนิสแตนซ์ทีล่ม้เหลวของกฎเวริ์กโฟลว์ กจิกรรมตามกําหนดการ และการดําเนนิการเวริ์กโฟลวใ์นการตรวจสอบขอ้ผดิพลาดเวริก์โฟลว์  

ตารางต่อไปนี้อธบิายเกีย่วกบัฟิลด์ทีคุ่ณสามารถดูเพือ่หาอนิสแตนซท์ีล่ม้เหลวของกฎเวริก์โฟลว์ และอนิสแตนซ์ทีล่ม้เหลวของการดําเนนิการของเวริก์โฟลวใ์นกฎเวริ์กโฟลว์ 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ID อนิสแตนซ์ ID ที ่Oracle CRM On Demand สรา้งขึน้สาํหรบัอนิสแตนซข์องเวริก์โฟลวน์ี้ 

ชือ่เวริก์โฟลว ์ สาํหรบัอนิสแตนซข์องกฎเวริก์โฟลวท์ีล่ม้เหลว คอืชือ่ของกฎนัน้ 

สาํหรบัอนิสแตนซข์องการดําเนนิการของเวริก์โฟลวท์ีล่ม้เหลว 
คอืชือ่ของกฎเวริก์โฟลว์ทีม่กีารตัง้คา่การดําเนนิการ 

การคลกิทีช่ ือ่ของกฎเวริก์โฟลวจ์ะเปิดเพจรายละเอยีดกฎเวริก์โฟลว์ 
ทีค่ณุสามารถดูรายละเอยีดของการตัง้คา่ของกฎได ้

การดําเนนิการของเวริก์โฟลว์ ชือ่ของการดําเนนิการของเวริก์โฟลว ์เรคคอรด์คอือนิสแตนซข์องการดําเนนิการของเวริก์โฟลวน์ี้ 

หากเรคคอรด์เป็นอนิสแตนซข์องกฎเวริ์กโฟลว์ทีล่ม้เหลว ฟิลด์นี้จะวา่งเปลา่ 

กจิกรรมทรกิเกอร์ กจิกรรมทีท่รกิเกอรก์ฎเวริ์กโฟลว์ 

ประเภทเรคคอรด์ ประเภทเรคคอรด์ของเรคคอรด์ทีม่กีารทรกิเกอรอ์นิสแตนซข์องกฎเวริก์โฟลว์ 

ID แถวเรคคอรด์ ID แถวของเรคคอรด์ทีม่กีารทรกิเกอรอ์นิสแตนซข์องกฎเวริก์โฟลว์ 

หากอนิสแตนซข์องกฎเวริ์กโฟลวห์รอืการดําเนนิการของเวริก์โฟลวล์ม้เหลวเนื่องจากขอ้ผดิพลาดของ 
Syntax ฟิลด์นี้จะว่างเปลา่ 

ประเภทเรคคอรด์หลกั หากเรคคอรด์ทีท่รกิเกอรอ์นิสแตนซข์องกฎเวริ์กโฟลวเ์ป็นคา่ย่อยของเรคคอรด์หลกัในบรบิทของการดําเนนิ

การทีท่รกิเกอร์กฎเวริก์โฟลว์ ฟิลด์นี้จะแสดงประเภทเรคคอรด์ของเรคคอรด์หลกั 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ID แถวเรคคอรด์หลกั หากเรคคอรด์ทีท่รกิเกอรอ์นิสแตนซข์องกฎเวริ์กโฟลวเ์ป็นคา่ย่อยของเรคคอรด์หลกัในบรบิทของการดําเนนิ

การทีท่รกิเกอร์กฎเวริก์โฟลว์ ฟิลด์นี้จะแสดง ID แถวของเรคคอรด์หลกั 

ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด เหตุผลทีอ่นิสแตนซน์ี้ของกฎเวริ์กโฟลว์หรอืการดําเนนิการของเวริก์โฟลวไ์ดส้ ิน้สดุลง 

เริม่ตน้โดย ชือ่ของผูใ้ชท้ีเ่ป็นผูด้ําเนนิการทรกิเกอรอ์นิสแตนซ์ของกฎเวริก์โฟลว์ 

เริม่ตน้เมือ่ วนัทีแ่ละเวลาทีท่รกิเกอรอ์นิสแตนซข์องกฎเวริ์กโฟลว์ 

ยกเลกิเมือ่ วนัทีแ่ละเวลาทีอ่นิสแตนซข์องกฎเวริก์โฟลว์หรอืการดําเนนิการของเวริก์โฟลวน์ี้ไดส้ ิน้สดุลง 

ชือ่ชอ่งทาง ชือ่ของชอ่งทางทีม่กีารทรกิเกอรอ์นิสแตนซข์องกฎเวริก์โฟลว ์เชน่ บรกิารทางเวบ็ ออนไลน์ อมิปอรต์ 
และอืน่ๆ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายฟิลด์ทีค่ณุสามารถดูสาํหรบัอนิสแตนซ์ทีล่ม้เหลวของกจิกรรมตามกาํหนดการ และอนิสแตนซท์ีล่ม้เหลวของการดําเนนิการเวริก์โฟลวใ์นกจิกรรมตามกาํหนดการ 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ID อนิสแตนซ์ ID ที ่Oracle CRM On Demand 
สรา้งขึน้สาํหรบักจิกรรมตามกาํหนดการหรอือนิสแตนซ์การดําเนินการของเวริก์โฟลวน์ี้ 

ชือ่เวริก์โฟลว ์ สาํหรบัอนิสแตนซข์องกจิกรรมตามกาํหนดการทีล่ม้เหลว คอืชือ่ของกจิกรรมตามกาํหนดการนัน้ 

สาํหรบัอนิสแตนซข์องการดําเนนิการของเวริก์โฟลวท์ีล่ม้เหลว 
คอืชือ่ของกจิกรรมตามกาํหนดการทีม่กีารตัง้คา่การดําเนนิการ 

การคลกิทีช่ ือ่ของกจิกรรมตามกาํหนดการจะเปิดเพจรายละเอยีดกฎเวริก์โฟลว์ 
ทีค่ณุสามารถดูรายละเอยีดของการตัง้คา่ของกจิกรรมตามกาํหนดการได ้

การดําเนนิการของเวริก์โฟลว์ ชือ่ของการดําเนนิการของเวริก์โฟลว ์เรคคอรด์คอือนิสแตนซข์องการดําเนนิการของเวริก์โฟลวน์ี้ 

หากเรคคอรด์เป็นอนิสแตนซข์องกจิกรรมตามกําหนดการทีล่ม้เหลว ฟิลด์นี้จะวา่งเปลา่ 

กจิกรรมทรกิเกอร์ ฟิลดน์ี้แสดงกจิกรรมตามกําหนดการเสมอ 

ประเภทเรคคอรด์ ชือ่ของประเภทเรคคอรด์ทีม่กีารตัง้คา่กจิกรรมตามกาํหนดการ 

ID แถวเรคคอรด์ สาํหรบัอนิสแตนซข์องการดําเนนิการของเวริก์โฟลวท์ีล่ม้เหลว คอื ID 
ของเรคคอรด์ทีม่กีารดําเนินการลม้เหลว 

สาํหรบัอนิสแตนซข์องกจิกรรมตามกาํหนดการทีล่ม้เหลว ฟิลด์นี้จะวา่งเปลา่ 

ประเภทเรคคอรด์หลกั ไมส่ามารถใชไ้ด ้

ID แถวเรคคอรด์หลกั ไมส่ามารถใชไ้ด ้

ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด เหตุผลทีอ่นิสแตนซน์ี้ของกจิกรรมตามกาํหนดการหรอืการดําเนินการของเวริก์โฟลวล์ม้เหลว 

เริม่ตน้โดย ชือ่ของผูใ้ชท้ีท่าํใหก้จิกรรมตามกาํหนดการใชง้านได ้

เริม่ตน้เมือ่ วนัทีแ่ละเวลาเมือ่สรา้งอนิสแตนซข์องกจิกรรมตามกาํหนดการหรอืการดําเนนิการของเวริ์กโฟลว์ 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ยกเลกิเมือ่ วนัทีแ่ละเวลาเมือ่สิน้สดุอนิสแตนซข์องกจิกรรมตามกาํหนดการหรอืการดําเนนิการของเวริ์กโฟลว์ 

# สิง่ทีเ่กดิขึน้ จํานวนทีไ่ดร้บัการกาํหนดใหก้บัอนิสแตนซ์นี้ของกจิกรรมตามกาํหนดการภายในชดุของสิง่ทีเ่กดิขึน้สาํหรบักจิ

กรรม 

ชือ่ชอ่งทาง ไมส่ามารถใชไ้ด ้

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชก้ารตรวจสอบขอ้ผดิพลาดเวริก์โฟลว์ โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 เกีย่วกบัความลม้เหลวของกฎเวริ์กโฟลว์และการดําเนนิการของเวริก์โฟลว ์(ในหน้า 367) 

 การตรวจสอบขอ้ผดิพลาดเวริก์โฟลว์ (ในหน้า 414) 

 การดูอนิสแตนซข์อ้ผดิพลาดในการตรวจสอบขอ้ผดิพลาดเวริก์โฟลว ์(ในหน้า 414) 

 การลบอนิสแตนซข์อ้ผดิพลาดออกจากการตรวจสอบขอ้ผดิพลาดเวริก์โฟลว ์(ในหน้า 415) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎของเวริก์โฟลวจ์ากหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 การตัง้คา่เวริ์กโฟลว์ (ในหน้า 353) 
 

การตรวจสอบการรอเวิรก์โฟลว ์
จากการตรวจสอบการรอเวริ์กโฟลว์ คณุสามารถดูรายละเอยีดของรายการต่อไปนี้ได:้ 

 อนิสแตนซท์ีร่อดําเนนิการของการดําเนินการ รอ และรายละเอยีดของการดําเนนิการของเวริ์กโฟลวเ์หลา่นัน้ 

 อนิสแตนซท์ีร่อดําเนนิการของกจิกรรมตามกําหนดการ ซึง่กค็อื กฎเวริก์โฟลว์ทีม่กีจิกรรมทรกิเกอรเ์ป็นกจิกรรมตามกาํหนดการ 

ตวัอย่างเชน่ ถา้อนิสแตนซข์องการดําเนนิการ รอ ของเวริก์โฟลว์หรอือนิสแตนซข์องกจิกรรมตามกําหนดการรอดําเนนิการนานกวา่ทีค่ณุคาดไว ้คณุสามารถใช ้การตรวจสอบการรอเวริก์โฟลว์ 
เพือ่ตรวจสอบอนิสแตนซแ์ละดูทีก่ารตัง้คา่ของกฎเวริก์โฟลว ์กจิกรรมตามกาํหนดการ หรอืการดําเนนิการของเวริ์กโฟลว์ ถา้จําเป็น คณุสามารถลบอนิสแตนซไ์ด้ 

หมายเหตุ: เมือ่คณุลบอนิสแตนซข์องการดําเนินการรอทีอ่ยู่ในสถานะรอดําเนนิการ จะไมม่กีารทําการดําเนนิการทีเ่หลอือยู่ในกฎเวริก์โฟลว์ 
เมือ่คณุลบอนิสแตนซท์ีร่อดาํเนนิการของกจิกรรมตามกาํหนดการ อนิสแตนซข์องกจิกรรมจะถูกยกเลกิ สถานะของกจิกรรมตามกาํหนดการจะไดร้บัการตัง้คา่เป็น สิน้สดุ 
และกจิกรรมตามกาํหนดการจะยกเลกิการใชง้าน จะไมม่กีารสรา้งอนิสแตนซเ์พิม่เตมิสาํหรบัเหตกุารณ์ทีเ่หลอือยู่ของกจิกรรมตามกาํหนดการ 

อินสแตนซ์การดาํเนินการของการรอท่ีรอดาํเนินการ 
เมือ่ตอ้งการทาํความเขา้ใจวธิปีระมวลผลอนิสแตนซก์ารดําเนินการของการรอทีร่อดําเนนิการในกฎเวริก์โฟลว ์ใหพ้จิารณาตวัอย่างต่อไปนี้ 
คณุอาจตัง้คา่กฎเวริก์โฟลวท์ีม่ลีาํดบัของการดําเนินการทีต่ัง้ใจต่อไปนี้ได:้ 

1 การดําเนนิการรอทีม่รีะยะเวลา 24 ชัว่โมง 

2 การดําเนนิการสง่อเีมล์ 

3 การดําเนนิการรอทีม่รีะยะเวลา 48 ชัว่โมง 

4 การดําเนนิการสง่อเีมล ์
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5 การดําเนนิการจดัทาํงาน 

หากการดําเนนิการต่างๆ ไดร้บัการตัง้คา่ไวอ้ย่างถูกตอ้ง การดําเนนิการรอรายการแรกในลาํดบั ซึง่กค็อื การดําเนินการ 1 จะอยู่ในสถานะ รอดําเนนิการ เป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชัว่โมง 
หลงัจากช่วงเวลารอสิน้สดุลงแลว้ การดําเนนิการสง่อเีมล ์(การดําเนนิการ 2) จะทํางาน การดําเนนิการรอรายการทีส่อง (การดําเนนิการ 3 ในกฎเวริก์โฟลว์) จะเป็นการดําเนนิการถดัไปในลาํดบั 
ซึง่จะอยู่ในสถานะ รอดําเนนิการ เป็นเวลาอย่างน้อย 48 ชัว่โมง หลงัจากชว่งเวลารอสิน้สดุลงแลว้ การดําเนนิการสง่อเีมล์ (การดําเนนิการ 4) และการดําเนนิการจดัทาํงาน (การดําเนินการ 5) 
จะทาํงานต่อไป 

หมายเหตุ: ชว่งเวลารอจะระบุระยะเวลาขัน้ตํ่าทีจ่ะตอ้งเลยผา่นไปกอ่นที ่Oracle CRM On Demand จะเริม่รนัการดําเนนิการอืน่ๆ ในกฎเวริก์โฟลว์ 
ระยะเวลาจรงิทีเ่ลยผา่นไปกอ่นทีจ่ะมกีารรนัการดําเนนิการอืน่ๆ อาจยาวนานกวา่นี้ได ้ขึน้อยู่กบัโหลดบนฐานขอ้มลูของ Oracle CRM On Demand และเซริฟ์เวอรข์อง Oracle 
CRM On Demand และยงัขึน้อยู่กบัจํานวนของการดําเนนิการรอทีก่าํลงัรอดําเนนิการอยู่เมือ่ส ิน้สดุชว่งเวลารอ 

อย่างไรกต็าม หากระบุชว่งเวลารอในการดําเนินการ 3 ผดิเป็น 48 วนัแทนทีจ่ะเป็น 48 ชัว่โมง การดําเนนิการจะอยู่ในสถานะ รอดําเนนิการ จนกวา่เวลาจะผา่นไป 48 วนั 
คณุสามารถเหน็การดําเนินการในการตรวจสอบการรอเวริ์กโฟลว ์และคณุสามารถดูรายละเอยีดการดําเนนิการเพือ่ดูวา่มกีารระบุชว่งเวลารอทีไ่มถู่กตอ้งหรอืไม่ 
จากนัน้คณุกจ็ะสามารถลบอนิสแตนซข์องการดําเนนิการรอดงักลา่วได้  

เมือ่คณุลบอนิสแตนซข์องการดําเนินการรอ อนิสแตนซข์องกฎเวริ์กโฟลวจ์ะถูกยกเลกิ และการดําเนนิการทีเ่หลอืในอนิสแตนซ์กฎจะไม่ทาํงาน ในตวัอย่างกอ่นหน้านี้ จะเกดิเหตุการณ์ต่อไปนี้ข ึน้: 

 หากคุณลบการดําเนนิการ 1 ในขณะทีอ่ยู่ในสถานะรอดําเนนิการ การดําเนนิการ 2, 3, 4 และ 5 จะไมท่าํงาน 

 หากคุณลบการดําเนนิการ 3 ในขณะทีอ่ยู่ในสถานะรอดําเนนิการ การดําเนนิการ 4 และ 5 จะไมท่าํงาน 

หมายเหตุ: การดําเนนิการรอเป็นการดําเนนิการของเวริก์โฟลวป์ระเภทเดยีวทีอ่ยู่ในสถานะรอดําเนนิการ 

อินสแตนซ์ของกิจกรรมตามกาํหนดการท่ีรอดาํเนินการ 
อนิสแตนซข์องกจิกรรมตามกาํหนดการทีร่อดําเนนิการจะยงัอยู่ในสถานะรอดําเนนิการจนกวา่จะถงึวนัทีแ่ละเวลาทีม่กีารกาํหนดการดําเนินการอนิสแตนซ์ (วนัทีเ่ริม่ใหม)่ วนัทีเ่ริม่ใหมค่อื 
เวลาทีเ่ป็นไปไดแ้รกสดุทีจ่ะดําเนินการอนิสแตนซ์ อนิสแตนซอ์าจไมไ่ดร้บัการดําเนินการทนัท ีทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัโหลดบนฐานขอ้มลู Oracle CRM On Demand และบนเซริ์ฟเวอร ์Oracle 
CRM On Demand ในเวลานัน้ 

หมายเหตุ: หลงัจากเริม่ดําเนนิการอนิสแตนซข์องกจิกรรมตามกาํหนดการ อนิสแตนซจ์ะไมแ่สดงใน การตรวจสอบการรอเวริ์กโฟลว์ อกีต่อไป และคณุจะไมส่ามารถลบอนิสแตนซไ์ด ้
ถา้ตอ้งการสิน้สดุอนิสแตนซ์ทีไ่ดร้บัการดําเนนิการอยู่ในปจัจุบนั คณุตอ้งปิดใชง้านกจิกรรมตามกาํหนดการ สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้เมือ่คณุปิดใชง้านกจิกรรมตามกาํหนดการ โปรดดูที ่
เกีย่วกบักจิกรรมตามกาํหนดการ (ในหน้า 375) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบักจิกรรมตามกาํหนดการ โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 เกีย่วกบักจิกรรมตามกาํหนดการ (ในหน้า 375) 

 การจดัทาํกจิกรรมตามกาํหนดการ (ในหน้า 377) 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการใชก้ารตรวจสอบการรอเวริก์โฟลว์ โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 การดูอนิสแตนซท์ีร่อดําเนนิการในการตรวจสอบการรอเวริ์กโฟลว์ (ในหน้า 419) 

 การลบอนิสแตนซ์ทีร่อดําเนนิการออกจากการตรวจสอบการรอเวริก์โฟลว ์(ในหน้า 421) 

 ฟิลดอ์นิสแตนซท์ีร่อดําเนนิการของเวริก์โฟลว ์(ในหน้า 422) 
 

การดอิูนสแตนซ์ท่ีรอดาํเนินการในการตรวจสอบการรอเวิรก์โฟลว ์
ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิดีูอนิสแตนซท์ีร่อดําเนนิการในการตรวจสอบการรอเวริก์โฟลว ์สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัสิง่ทีบ่นัทกึและแสดงในการตรวจสอบการรอเวริ์กโฟลว ์โปรดดูที ่
การตรวจสอบการรอเวริก์โฟลว์ (ในหน้า 418) และ ฟิลดอ์นิสแตนซท์ีร่อดําเนนิการของเวริ์กโฟลว ์(ในหน้า 422) 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน: ในการใชก้ารตรวจสอบเวริ์กโฟลว์ บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิจ์ดัการกฎขอ้มลู - จดัการกฎเวริก์โฟลว์ 
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การดอิูนสแตนซ์ทีร่อดาํเนินการในการตรวจสอบการรอเวิรก์โฟลว ์

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการจดัการกระบวนการทางธุรกจิ คลกิที ่การตรวจสอบเวริก์โฟลว์ 

3 ในเพจการตรวจสอบเวริก์โฟลว์ ใหค้ลกิ การตรวจสอบการรอเวริก์โฟลว ์

4 ในเพจรายการอนิสแตนซ์ทีร่อดําเนนิการ ใหค้น้หาอนิสแตนซ์ทีค่ณุตอ้งการ 

คําแนะนํา: สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการฟิลเตอรร์ายการ โปรดดูที ่การฟิลเตอรร์ายการ 

5 ในการดูรายละเอยีดของอนิสแตนซ ์ใหค้ลกิทีล่งิค ์ID อนิสแตนซ์ 

6 ในการดูรายละเอยีดของการดําเนนิการเวริ์กโฟลว์หรอืกจิกรรมตามกาํหนดการทีม่เีรคคอรด์เป็นอนิสแตนซ์ ใหค้ลกิทีล่งิค์ ชือ่เวริก์โฟลว ์ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิจีดัทาํรายการทีฟิ่ลเตอรข์องอนิสแตนซท์ีร่อดําเนนิการ 

การจดัทาํรายการทีฟิ่ลเตอรข์องอินสแตนซ์ทีร่อดาํเนินการ 

 ในเพจรายการอนิสแตนซ์ทีร่อดําเนนิการ ใหค้ลกิ เมนู ในแถบชือ่ และเลอืก จดัทาํรายการใหม่ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทําและการแกไ้ขรายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิจีดัการรายการทีฟิ่ลเตอร์ของอนิสแตนซท์ีร่อดําเนนิการ 

การจดัการรายการอินสแตนซ์ทีร่อดาํเนินการ 

 ในเพจรายการอนิสแตนซ์ทีร่อดําเนนิการ ใหค้ลกิ เมนู ในแถบชือ่ และเลอืก เพจจดัการรายการ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัการรายการ โปรดดูที ่เพจจดัการรายการ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิดีูฟิลเตอรส์าํหรบัรายการอนิสแตนซท์ีร่อดําเนนิการ 

การดฟิูลเตอรส์าํหรบัรายการอินสแตนซ์ทีร่อดาํเนินการ 

 ในเพจรายการอนิสแตนซ์ทีร่อดําเนนิการ ใหค้ลกิ เมนู ในแถบชือ่ และเลอืก แสดงฟิลเตอรร์ายการ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัการรายการ โปรดดูที ่เพจดูรายการ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชก้ารตรวจสอบการรอเวริก์โฟลว์ โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 การตรวจสอบการรอเวริก์โฟลว์ (ในหน้า 418) 

 การลบอนิสแตนซ์ทีร่อดําเนนิการออกจากการตรวจสอบการรอเวริก์โฟลว ์(ในหน้า 421) 

 ฟิลดอ์นิสแตนซท์ีร่อดําเนนิการของเวริก์โฟลว ์(ในหน้า 422) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎของเวริก์โฟลวแ์ละกจิกรรมตามกาํหนดการจากหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 การตัง้คา่เวริ์กโฟลว์ (ในหน้า 353) 
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การลบอินสแตนซ์ท่ีรอดาํเนินการออกจากการตรวจสอบการรอเวิรก์โฟลว ์
คณุสามารถลบอนิสแตนซท์ีร่อดําเนนิการออกจากการตรวจสอบการรอเวริก์โฟลวไ์ดค้รัง้ละหนึง่รายการ และยงัสามารถลบอนิสแตนซท์ีร่อดําเนนิการหลายรายการพรอ้มกนั 
โดยการจดัทาํรายการทีฟิ่ลเตอรส์าํหรบัอนิสแตนซ์และใชค้ณุสมบตัลิบแบทช์ สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัสิง่ทีถู่กบนัทกึและแสดงในการตรวจสอบการรอเวริก์โฟลว์ โปรดดูที ่การตรวจสอบการรอเวริก์โฟลว ์
(ในหน้า 418) และ ฟิลดอ์นิสแตนซท์ีร่อดําเนนิการของเวริ์กโฟลว ์(ในหน้า 422) 

ขอ้ควรพจิารณาต่อไปนี้ใชก้บัการลบอนิสแตนซท์ีร่อดําเนนิการ: 

 เมือ่คณุลบอนิสแตนซท์ีร่อดําเนนิการของการดําเนินการรอออกจาก การตรวจสอบการรอเวริก์โฟลว์ อนิสแตนซ์กฎเวริ์กโฟลวด์งักลา่วจะสิน้สดุ และการดําเนนิการทีเ่หลอืในกฎเวริ์กโฟลวจ์ะไมท่ํางาน 

 เมือ่คณุลบอนิสแตนซท์ีร่อดาํเนนิการของกจิกรรมตามกาํหนดการ อนิสแตนซข์องกจิกรรมจะถูกยกเลกิ สถานะของกจิกรรมตามกาํหนดการจะไดร้บัการตัง้คา่เป็น สิน้สดุ 
และกจิกรรมตามกาํหนดการจะยกเลกิการใชง้าน จะไมม่กีารสรา้งอนิสแตนซเ์พิม่เตมิสาํหรบัเหตุการณ์ทีเ่หลอือยู่ของกจิกรรมตามกาํหนดการ 

ถา้คณุตอ้งการใหม้กีารสรา้งอนิสแตนซข์องกจิกรรมตามกาํหนดการเพิม่เตมิ คณุตอ้งทาํใหก้จิกรรมตามกาํหนดการใชง้านไดอ้กีครัง้ สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการอปัเดตกจิกรรมตามกาํหนดการ 
โปรดดูที ่การจดัทาํกจิกรรมตามกําหนดการ (ในหน้า 377) 

 หลงัจากคณุลบอนิสแตนซข์องการดําเนนิการการรอทีร่อดําเนนิการหรอือนิสแตนซข์องกจิกรรมตามกาํหนดการทีร่อดําเนนิการ คณุไมส่ามารถเรยีกคนือนิสแตนซไ์ด ้ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน: ในการใชก้ารตรวจสอบเวริ์กโฟลว์ บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิจ์ดัการกฎขอ้มลู - จดัการกฎเวริก์โฟลว์ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิลีบอนิสแตนซท์ีร่อดําเนนิการออกจากการตรวจสอบการรอเวริ์กโฟลว ์

การลบอินสแตนซ์ทีร่อดาํเนินการออกจากจากการตรวจสอบการรอเวิรก์โฟลว ์

1 ในเพจรายการอนิสแตนซ์ทีร่อดําเนนิการ ใหค้น้หาอนิสแตนซ์ทีค่ณุตอ้งการลบ  

คําแนะนํา: สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการฟิลเตอรร์ายการ โปรดดูที ่การฟิลเตอรร์ายการ 

2 คลกิทีล่งิค ์ลบ ของอนิสแตนซน์ัน้ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิลีบรายการอนิสแตนซท์ีร่อดําเนนิการออกจากการตรวจสอบการรอเวริก์โฟลว์ 

การลบรายการอินสแตนซ์ทีร่อดาํเนินการออกจากการตรวจสอบการรอเวิรก์โฟลว ์

1 หากคุณยงัไมด่ําเนินการดงักลา่ว ใหจ้ดัทาํรายการของอนิสแตนซท์ีค่ณุตอ้งการลบ  

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทําและการแกไ้ขรายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ 

2 ในเพจรายการอนิสแตนซ์ทีร่อดําเนนิการ ใหค้ลกิ เมนู และเลอืก ลบแบทช ์

3 คลกิ OK เพือ่ยนืยนัวา่คณุตอ้งการดําเนนิการต่อ  

4 ในเพจควิการลบและเรยีกคนืแบทช์ ในสว่น คาํขอทีใ่ชง้าน ใหค้ลกิ ดําเนนิการต่อ  

หมายเหตุ: หากคุณไมค่ลกิ ดําเนนิการต่อ ระบบจะไมล่บเรคคอรด์ 

คําแนะนํา: คณุสามารถกลบัไปทีเ่พจควิการลบและเรยีกคนืแบทชไ์ดต้ลอดเวลาดว้ยการคลกิทีล่งิคร์ว่ม การจดัการ และจากนัน้คลกิทีค่วิการลบและเรยีกคนืแบทชบ์นโฮมเพจการจดัการ 

5 ในการตรวจสอบลอ็กไฟลส์าํหรบัการดําเนินการลบ ในเพจควิการลบและเรยีกคนืแบทช ์ในสว่น คําขอทีป่ระมวลผล ใหค้ลกิ ดูลอ็กไฟลข์องการลบ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชก้ารตรวจสอบการรอเวริก์โฟลว์ โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 การตรวจสอบการรอเวริก์โฟลว์ (ในหน้า 418) 

 การดูอนิสแตนซท์ีร่อดําเนนิการในการตรวจสอบการรอเวริ์กโฟลว์ (ในหน้า 419) 
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 ฟิลดอ์นิสแตนซท์ีร่อดําเนนิการของเวริก์โฟลว ์(ในหน้า 422) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎของเวริก์โฟลวจ์ากหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 การตัง้คา่เวริ์กโฟลว์ (ในหน้า 353) 
 

ฟิลดอิ์นสแตนซ์ท่ีรอดาํเนินการของเวิรก์โฟลว ์
ตารางต่อไปนี้อธบิายเกีย่วกบัฟิลด์ทีคุ่ณสามารถดูอนิสแตนซท์ีร่อดําเนนิการของการดําเนินการการรอและกจิกรรมตามกาํหนดการ 

ฟิลด ์ คาํอธิบายสาํหรบัอินสแตนซ์ของการดาํเนินการการรอ

เวิรก์โฟลว ์
คาํอธิบายสาํหรบัอินสแตนซ์ของกิจกรรมตามกาํหนดก

าร 

ID อนิสแตนซ์ ID ที ่Oracle CRM On Demand 
สรา้งขึน้สาํหรบัอนิสแตนซข์องเวริ์กโฟลว์นี้ 

ID ที ่Oracle CRM On Demand 
สรา้งขึน้สาํหรบัอนิสแตนซ์กจิกรรมตามกาํหนดการนี้ 

ชือ่เวริก์โฟลว ์ ชือ่ของกฎเวริก์โฟลว์ทีม่กีารตัง้คา่การดําเนนิการของเวริก์โ

ฟลว์ 
การคลกิทีช่ ือ่ของกฎเวริก์โฟลวจ์ะเป็นการเปิดเพจรายละเอี

ยดกฎเวริก์โฟลว์ 
ซึง่คุณสามารถดูรายละเอยีดการตัง้คา่กฎเวริก์โฟลวไ์ด ้

ชือ่ของกจิกรรมตามกาํหนดการทีเ่ป็นอนิสแตนซ์ 

การดําเนนิการของเวริก์โฟลว์ ชือ่ของการดําเนนิการของเวริก์โฟลว ์
อนิสแตนซค์อือนิสแตนซข์องการดําเนินการของเวริก์โฟลว์นี้ 

ไมส่ามารถใชไ้ด ้

กจิกรรมทรกิเกอร์ กจิกรรมทีท่รกิเกอรก์ฎเวริ์กโฟลว์ ฟิลด์นี้แสดงกจิกรรมตามกาํหนดการเสมอ 

เริม่ตน้โดย ชือ่ของผูใ้ชท้ีเ่ป็นผูด้ําเนนิการทรกิเกอรอ์นิสแตนซ์ของกฎเวิ

รก์โฟลว ์
ชือ่ของผูใ้ชท้ีท่าํใหก้จิกรรมตามกาํหนดการใชง้านได ้

เริม่ตน้เมือ่ วนัทีแ่ละเวลาทีท่รกิเกอรอ์นิสแตนซข์องกฎเวริ์กโฟลว์ วนัทีแ่ละเวลาเมือ่สรา้งอนิสแตนซท์ีร่อดําเนนิการอยู่ 

เริม่ต่อเมือ่ วนัทีแ่ละเวลาทีช่่วงเวลารอสาํหรบัอนิสแตนซข์องการดําเนนิ

การของเวริ์กโฟลว์นี้จะสิน้สดุ 
วนัทีแ่ละเวลาทีจ่ะดําเนินการอนิสแตนซท์ีร่อดําเนนิการหลงั

จากนัน้  

# สิง่ทีเ่กดิขึน้ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ จํานวนอนิสแตนซข์องกจิกรรมตามกาํหนดการทีไ่ดร้บัการท

รกิเกอร์ จํานวนรวมถงึอนิสแตนซท์ีร่อดําเนนิการในปจัจุบนั 

หมายเหตุ: 
ถา้มกีารปิดใชง้านกจิกรรมตามกาํหนดการและทาํใหใ้ชง้านไ

ดอ้กีครัง้ในภายหลงั 
จํานวนการเกดิขึน้จะไดร้บัการตัง้คา่ใหมเ่ป็น 1 
ในอนิสแตนซแ์รกทีถู่กสรา้งหลงัจากทําใหก้ฎใชง้านได ้

ประเภทเรคคอรด์ ประเภทเรคคอรด์ของเรคคอรด์ทีม่กีารทรกิเกอรอ์นิสแตนซ์

ของกฎเวริก์โฟลว์ 
ประเภทเรคคอรด์ทีม่กีารตัง้คา่กจิกรรมตามกาํหนดการ 

ID แถวเรคคอรด์ ID 
แถวของเรคคอรด์ทีม่กีารทรกิเกอรอ์นิสแตนซข์องกฎเวริก์โ

ฟลว์ 

ไมส่ามารถใชไ้ด ้
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ฟิลด ์ คาํอธิบายสาํหรบัอินสแตนซ์ของการดาํเนินการการรอ

เวิรก์โฟลว ์
คาํอธิบายสาํหรบัอินสแตนซ์ของกิจกรรมตามกาํหนดก

าร 

ประเภทเรคคอรด์หลกั หากเรคคอรด์ทีท่รกิเกอรอ์นิสแตนซข์องกฎเวริ์กโฟลวเ์ป็นค่

าย่อยของเรคคอรด์หลกัในบรบิทของการดําเนินการทีท่รกิเ

กอรก์ฎเวริ์กโฟลว์ 
ฟิลดน์ี้จะแสดงประเภทเรคคอรด์ของเรคคอรด์หลกั 

ไมส่ามารถใชไ้ด ้

ID แถวเรคคอรด์หลกั หากเรคคอรด์ทีท่รกิเกอรอ์นิสแตนซข์องกฎเวริ์กโฟลวเ์ป็นค่

าย่อยของเรคคอรด์หลกัในบรบิทของการดําเนินการทีท่รกิเ

กอรก์ฎเวริ์กโฟลว์ ฟิลด์นี้จะแสดง ID 
แถวของเรคคอรด์หลกั 

ไมส่ามารถใชไ้ด ้

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชก้ารตรวจสอบการรอเวริก์โฟลว์ โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 การตรวจสอบการรอเวริก์โฟลว์ (ในหน้า 418) 

 การดูอนิสแตนซท์ีร่อดําเนนิการในการตรวจสอบการรอเวริ์กโฟลว์ (ในหน้า 419) 

 การลบอนิสแตนซ์ทีร่อดําเนนิการออกจากการตรวจสอบการรอเวริก์โฟลว ์(ในหน้า 421) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎของเวริก์โฟลวจ์ากหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 การตัง้คา่เวริ์กโฟลว์ (ในหน้า 353) 
 

กฎข้อมูลและการระบุ 
คลกิทีห่วัขอ้เพือ่ดูคาํแนะนําทลีะขัน้ตอนสาํหรบักระบวนการตัง้คา่กฎการระบุ (ในการระบุเรคคอรด์โดยอตัโนมตั)ิ, การกําหนดประมาณการ, โครงรา่งการแปลงคา่ลดีและการแมป, วธิกีารขาย 
และอุตสาหกรรม: 

 การตัง้คา่กฎการระบุ (ในหน้า 427) 

 การแมปฟิลด์เพิม่เตมิระหวา่งการแปลงคา่ลดี (ในหน้า 433) 

 การจดัทาํโครงรา่งการแปลงคา่ลดี (ในหน้า 434) 

 การตัง้คา่การกาํหนดการประมาณการ (ในหน้า 437) 

 การอปัเดตการกาํหนดการประมาณการ (ในหน้า 443) 

 การตัง้คา่กระบวนการขาย ชนดิ และการฝึกอบรม (ในหน้า 444) 

 การปรบัแต่งรายการอุตสาหกรรมของบรษิทัของคุณ (ในหน้า 450) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบักฎการระบุ (ในหน้า 424) 

 การจดัการการแปลงคา่ลดี (ในหน้า 432) 
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เก่ียวกบักฎการระบ ุ
ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการตัง้คา่กฎการระบุ บทบาทของคณุตอ้งมสีทิธิ ์กฎขอ้มลูและการระบุ 

กฎการระบุทาํใหค้ณุระบุลดี โอกาสทางการขาย คาํขอบรกิาร หรอืบรษิทัใหก้บัผูท้ ีเ่กีย่วขอ้ง ทมี และพืน้ทีต่ามกฎ (เรยีกวา่ กลุม่กฎ) ทีค่ณุตัง้ข ึ้น 

หากบรษิทัของคุณเลอืกตวัเลอืกการกาํหนดกลุ่ม สมาชกิของกลุม่ทัง้หมดจะแลกเปลีย่นเรคคอรด์ทีค่ณุกาํหนดใหก้บักลุม่นัน้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัการกลุม่ (ในหน้า 319) 

กฎการระบุสามารถเป็นกฎทัว่ไปได้ ซึง่ข ึน้อยู่กบัโครงสรา้งบรษิทัของคณุและกระบวนการดําเนินธุรกจิ ตวัอย่างเชน่:   

 ลดีการขายของแต่ละเขตระบุใหก้บัผูจ้ดัการเขตการขาย   

 คาํขอบรกิารใหม่ระบุใหก้บัผูจ้ดัการการบรกิารดา้นเทคนคิ   

หรอื กฎอาจซบัซอ้นมากขึน้ ตวัอย่างเชน่:   

 ลดีสว่นใหญ่จะถูกระบุตามความเชีย่วชาญเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละทีต่ัง้ทางภูมศิาสตร์ แต่ในบางกรณจีะระบุใหก้บัผูจ้ดัการการตลาดทางโทรศพัท์  

 คาํขอบรกิารสว่นใหญ่ถูกระบุโดยพืน้ทีข่องปญัหา แต่คาํขอทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑห์นึง่จะถูกสง่ไปยงับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งเพยีงคนเดยีว  

ตารางต่อไปนี้อธบิายวธิทีีคุ่ณสามารถระบุประเภทเรคคอรด์: 

ประเภทเรคคอรด์น้ี มีตวัเลือกการระบุเหล่าน้ี 

บรษิทั คณุสามารถระบุเรคคอรด์ใหก้บัพนักงานหรอืพืน้ที ่นอกเหนอืจากนัน้ คณุยงัสามารถระบุทมีทีเ่ป็นเจา้ของบรษิทัทีร่ะบุใหม่รว่มกนั 

ลดี คณุสามารถระบุเรคคอรด์ใหก้บัพนักงาน 

โอกาสทางการขาย คณุสามารถระบุเรคคอรด์ใหก้บัพนักงานหรอืพืน้ทีไ่ด ้นอกเหนอืจากนัน้ คณุสามารถระบุทมีทีเ่ป็นเจา้ของโอกาสทางการขายทีร่ะบุใหมร่่วมกนั  

คาํขอบรกิาร คณุสามารถระบุเรคคอรด์ใหก้บัพนักงาน 

กฎการระบุในกลุม่กฎทีใ่ชง้านจะถูกประเมนิเมือ่เกดิเหตุการณ์ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัประเภทของเรคคอรด์ดงัต่อไปนี้: 

 สาํหรบัลดี: มกีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ระบุเจา้ของใหม ่และการเปลีย่นแปลงไดร้บัการบนัทกึ 

 สาํหรบัคาํขอบรกิาร: 

 คาํขอบรกิารถูกจดัทาํขึน้โดยไมม่เีจา้ของหรอืเจา้ของถูกลบออกจากเรคคอรด์ (นัน่คอื ฟิลด์เจา้ของจะวา่งเปลา่) 

 มกีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ระบุเจา้ของใหม่ และการเปลีย่นแปลงไดร้บัการบนัทกึ 

 สาํหรบับรษิทั: มกีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ระบุเจา้ของใหม ่และการเปลีย่นแปลงไดร้บัการบนัทกึ 

 สาํหรบัโอกาสทางการขาย: มกีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ระบุเจา้ของใหม ่และการเปลีย่นแปลงไดร้บัการบนัทกึ 

หมายเหตุ: โปรแกรมจดัการการระบุพยายามทีจ่ะระบุเรคคอรด์ใหม่ทนัทหีลงัจากมกีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ระบุเจา้ของใหม ่บนเรคคอรด์ และมกีารบนัทกึเรคคอรด์นัน้ อย่างไรกต็าม 
ขณะเรคคอรด์ลดีกาํลงัถูกแปลงเป็นบรษิทัหรอืโอกาสทางการขาย ความพยายามใดๆ ทีจ่ะระบุบรษิทัหรอืโอกาสทางการขายใหมจ่ะลม้เหลว 
เนื่องจากโปรแกรมจดัการการระบุไมส่ามารถระบุเรคคอรด์ใหมจ่นกวา่จะมกีารแปลงลดีอย่างสมบูรณ์ ตวัอย่างเชน่ การใชก้ฎเวริก์โฟลวเ์พือ่เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ระบุเจา้ของใหม ่
หรอืการตัง้คา่ดฟีอลต์ในบรษิทัหรอืโอกาสทางการขายเมือ่มกีารแปลงลดี ไมไ่ดท้าํใหเ้กดิการระบุเรคคอรด์ใหม ่คณุตอ้งระบุเรคคอรด์ใหมด่ว้ยตนเองโดยการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ระบุเจา้ของใหม ่
บนเรคคอรด์ทีแ่ปลงแลว้ หลงัจากทีม่กีารแปลงเรคคอรด์อย่างสมบูรณ์ 

การแจ้งทางอีเมล ์
เมือ่มกีารระบุเจา้ของใหก้บัคาํขอลดีหรอืบรกิาร ระบบจะสง่อเีมลไ์ปยงัเจา้ของคนใหม่ เทมเพลททีใ่ชก้บัอเีมลจ์ะถูกกาํหนดตามภาษาทีเ่ลอืกไวใ้นเพจรายละเอยีดสว่นบุคคลของเจา้ของคนใหม่ ตวัอย่างเชน่ 
หากผูใ้ชต้อ้งการรบัอเีมลก์ารแจง้เป็นภาษาสเปน ผูใ้ชจ้ะตอ้งเลอืกภาษาสเปนในฟิลด์ภาษาบนเพจรายละเอยีดสว่นบุคคลของผูใ้ช ้
คณุสามารถปิดการแจ้งอเีมลส์าํหรบัคาํขอบรกิารตามกฎไดโ้ดยยกเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย (แฟลก) สง่การแจง้ทางอเีมล ์บนเพจแกไ้ขกฎการระบุคาํขอบรกิาร 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการอปัเดตกฎการระบุ โปรดดูที ่การตัง้คา่กฎการระบุ (ในหน้า 427) 
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ในการแจง้ทางอเีมล์ ทีอ่ยู ่จาก จะเป็น donotreply@crmondemand.com เสมอ และฟิลด์ ผูส้ง่ จะไดร้บัการตัง้คา่ใหเ้ป็นทีอ่ยู่ทีค่ณุระบุไวใ้นฟิลด์ อเีมลส์ง่คนื บนกลุ่มกฎการระบุ 
Oracle CRM On Demand จะเพิม่สตรงิลงในแต่ละอเีมล ์เพือ่ใหส้ามารถตดิตามอเีมลน์ัน้ในระบบการสง่อเีมลท์ี ่Oracle ได ้หากผูร้บัอเีมลต์อบกลบัการแจง้ทางอเีมล์ ฟิลด์ ถงึ 
ในการตอบกลบัจะไดร้บัการตัง้คา่ใหเ้ป็นทีอ่ยู่ทีคุ่ณระบุไวใ้นฟิลด์ อเีมลส์ง่คนื บนกลุ่มกฎการระบุ 

การติดตามกระบวนการระบใุหม่ 
คณุสามารถใชฟิ้ลด์สามฟิลด์เพือ่ชว่ยคณุตดิตามกระบวนการระบุเจา้ของใหม ่หรอืรนัการวเิคราะหเ์พือ่กาํหนดระยะเวลาของกระบวนการระบุใหม ่คณุสามารถเพิม่ฟิลด์เหลา่นี้ใหก้บัโครงรา่งเพจบรษิทั 
โอกาสทางการขาย ลดี และคําขอบรกิาร ฟิลด์เหลา่นี้ไดแ้ก:่ 

 สถานะการระบุ 

สถานะทีเ่ป็นไปได้ ไดแ้ก ่จดัควิ (เรคคอรด์อยู่ในควิทีจ่ะประมวลผลโดยโปรแกรมจดัการการระบุ) หรอื ประมวลผล (เรคคอรด์กาํลงัถูกประมวลผลโดยโปรแกรมจดัการการระบุ) หรอื วา่ง 
(เรคคอรด์ไมอ่ยู่ในควิและไมไ่ดถู้กประมวล) 

 วนัทีส่ง่ของการระบุลา่สดุ 

หากเรคคอรด์อยู่ในควิทีจ่ะประมวลผลหรอืกําลงัถูกประมวลผลอยู่ในขณะนี้โดยโปรแกรมจดัการการระบุ ฟิลด์นี้จะแสดงวนัทีแ่ละเวลาทีเ่รคคอรด์ถูกบนัทกึโดยเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย 
ระบุเจา้ของใหม ่อย่างไรกต็ามในกรณขีองเรคคอรด์ประเภทคาํขอบรกิาร ฟิลด์นี้จะแสดงวนัทีแ่ละเวลาทีเ่รคคอรด์ถูกบนัทกึโดยฟิลด์เจา้ของวา่งเปลา่ 

 วนัทีเ่สรจ็สมบูรณ์ของการระบุลา่สดุ 

หากเรคคอรด์ไมเ่คยถูกระบุใหม่ ฟิลด์นี้จะวา่งเปล่า มฉิะนัน้ ฟิลด์จะแสดงวนัและเวลาทีเ่รคคอรด์ถูกระบุใหมล่า่สดุ  

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเพิม่ฟิลด์ลงในโครงรา่งของเพจ โปรดดูที ่การปรบัแต่งโครงรา่งเพจแบบสแตตกิ (ในหน้า 139) 

การใช้งานกลุ่มกฎ 
คณุสามารถจดัทาํกลุ่มกฏการระบุไดห้ลายรายการ แต่จะมกีลุม่กฏเดยีวทีใ่ชง้านไดส้าํหรบัแต่ละประเภทเรคคอรด์ 

คาํเตือน: กลุม่กฏทีถู่กทาํเครือ่งหมาย ใชง้าน ในครัง้ลา่สดุทีก่ฏต่างๆ ถูกนํามาใช ้จะยงัคงถูกใชง้านต่อไปจนกวา่จะมกีารนํากฏมาใชอ้กีครัง้ เมือ่มกีารนํากฏมาใชใ้นครัง้ต่อไป 
กลุม่กฏทีถู่กทาํเครือ่งหมายในครัง้ลา่สดุใหเ้ป็น ใชง้าน จะเริม่ใชง้าน เมือ่คณุสรา้งกลุม่กฏใหม่และทาํเครือ่งหมายเป็น ใชง้าน โปรดอย่าลบกลุม่กฏทีใ่ชง้านกอ่นหน้านี้จนกวา่จะมกีารนํากฏมาใช ้

คําแนะนํา:  กลุม่กฏสามารถใชเ้ป็นขอ้มลูอา้งองิประวตัสิาํหรบัลดี คณุสามารถทาํเครือ่งหมายกลุ่มของกฏใหเ้ป็น ไมใ่ชง้าน แทนทีจ่ะลบกลุม่ 

เก่ียวกบัการระบกุลุ่ม 
หากบรษิทัของคุณระบุเรคคอรด์ใหก้บักลุม่ทัง้หมด แทนทีจ่ะเป็นพนักงานคนหนึ่ง ผูดู้แลระบบของบรษิทัจะตอ้งดําเนนิการต่อไปนี้: 

1 เลอืกฟิลด์คา่ดฟีอลต์การระบุกลุ่มในเพจโปรไฟลบ์รษิทั (โปรดดูที ่การตัง้คา่โปรไฟลบ์รษิทัของคณุและคา่ดฟีอลต์รว่ม (ในหน้า 18)) 

2 ตัง้คา่กลุ่มกอ่นทีจ่ะเปิดใชง้านกฎการระบุ (โปรดดูที ่การตัง้คา่กลุม่ (ในหน้า 322)) 

3 เลอืกสมาชกิหนึง่คนในกลุม่ใหเ้ป็นเจา้ของบรษิทัหรอืโอกาสทางการขายระหวา่งขัน้ตอนการระบุ 

หมายเหตุ: ไมส่นบัสนุนคณุสมบตักิลุม่สาํหรบัเรคคอรด์ลดีหรอืคาํขอบรกิาร  

เมือ่เรคคอรด์ถูกระบุใหก้บัเจา้ของคนหนึง่ในกลุม่: 

 ฟิลด์เจา้ของจะแสดงขอ้มลูเจา้ของ 

 ฟิลด์กลุม่หลกัจะแสดงชือ่กลุ่มของเจา้ของในเพจแกไ้ขและรายละเอยีดเรคคอรด์ หากผูดู้แลระบบของบรษิทัไดเ้พิม่ฟิลด์ในโครงรา่ง 

 เรคคอรด์จะปรากฏในพื้นทีข่องแอปพลเิคชนัซึง่โดยปกตจิะแสดงเรคคอรด์ของพนกังาน เชน่ โฮมเพจ และรายการเรคคอรด์ เป็นตน้ 

โดยทัว่ไป สมาชกิทัง้หมดในกลุม่จะสามารถเขา้ใชเ้รคคอรด์ไดอ้ย่างสมบูรณ์ ถงึแมว้า่ระดบัการเขา้ใชส้ามารถถูกปรบัแต่งเพือ่จํากดัการเขา้ใชข้องผูใ้ชไ้ด ้
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เก่ียวกบัผูจ้ดัการการระบแุละโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอรด์ 
โปรแกรมจดัการการระบุสามารถระบุเรคคอรด์ใหมส่าํหรบัผูใ้ชเ้ทา่นัน้ โปรแกรมนี้สามารถระบุเรคคอรด์ใหมก่ต็่อเมือ่ประเภทเรคคอรด์มกีารตัง้คา่อยู่ในโหมดผูใ้ชห้รอืโหมดผสมของความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ 
หากมกีารระบุสมดุบนัทกึหลกัทีก่าํหนดเองใหก้บัเรคคอรด์กอ่นทีโ่ปรแกรมจดัการการระบุจะระบุเรคคอรด์ใหมใ่หก้บัเจา้ของ โปรแกรมจดัการการระบุจะลบสมดุบนัทกึหลกัออกจากเรคคอรด์ 
โปรแกรมจดัการการระบุไมส่ามารถระบุเรคคอรด์ใหมห่ากประเภทเรคคอรด์มกีารตัง้คา่อยูใ่นโหมดสมดุบนัทกึ หากคุณตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ในโหมดสมดุบนัทกึ 
เราขอแนะนําวา่คุณควรปิดการใชง้านกลุ่มกฎทัง้หมดสาํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ โปรดดูที ่เกีย่วกบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ 
(ในหน้า 289) 

สถานการณ์สาํหรบัการระบลีุด 
ตวัอย่างต่อไปนี้แสดงกฎธุรกจิของบรษิทัทัว่ไปในการระบุลดี ในการสรา้งกฏซึง่จะระบุลดีของบรษิทันี้โดยอตัโนมตั ิผูดู้แลระบบไดด้ําเนนิการดงัต่อไปนี้: 

1 ระบุกฎธุรกจิของบรษิทัสาํหรบัระบลุดีใหก้บัพนักงาน  

ตวัอย่างเชน่ สาํหรบับรษิทัในสหรฐั พืน้ทีก่ารขายหลายแหง่ถูกระบุโดยใชร้ฐั แต่ในบางรฐั ความเชีย่วชาญดา้นผลติภณัฑจ์ะเป็นตวักาํหนดการระบุพื้นที ่นอกจากนี้ บรษิทั 
Corporation XYZ จะถูกมอบหมายใหก้บัผูจ้ดัการฝา่ยขายคนหนึง่อยู่เสมอ โดยไมค่าํนงึถงึรฐัหรอืความสนใจในผลติภณัฑข์องลดี   

2 แสดงรายการของสถานการณ์การระบุทัง้หมดทีจ่ําเป็นในการครอบคลุมกฏธุรกจิ:   

 บริษทั คือ Corporation XYZ มอบหมายใหผู้จ้ดัการฝา่ยขาย A   

 ท่ีอยู่หลกั - รฐั ได้แก่ CA, NV, OR และ WA  มอบหมายใหผู้จ้ดัการฝา่ยขาย B   

 ท่ีอยู่หลกั - รฐั ได้แก่ OH, IN, MI, NY และ KY  มอบหมายใหผู้จ้ดัการฝา่ยขาย C   

 ลีดสนใจในผลิตภณัฑ์ ABC (ในทุกรฐัยกเว้นรฐัท่ีระบุไว้แล้ว และไมใ่ช่สาํหรบั Corporation XYZ) มอบหมายใหผู้จ้ดัการฝา่ยขาย D   

 ท่ีอยู่หลกั - รฐัท่ีไมไ่ด้ระบุไว้ มอบหมายใหผู้จ้ดัการฝา่ยขาย E  

3 จดัเรยีงสถานการณ์ตามลาํดบัทีจ่ะทาํการพจิารณา   

เริม่โดยการตรวจสอบฟิลด์บรษิทั หากคา่ทีป่รากฏคอื Corporation XYZ ใหร้ะบุลดีใหก้บัผูจ้ดัการฝา่ยขาย A โดยไมต่อ้งคาํนงึถงึเงือ่นไขอืน่ๆ หากไมส่อดคลอ้งกบัเกณฑ์นี้ 
ใหต้รวจสอบฟิลด์ รฐัตามทีอ่ยูห่ลกั หากคา่ทีป่รากฏคอื CA, NV, OR หรอื WA ใหร้ะบุลดีใหก้บัผูจ้ดัการฝา่ยขาย B และทาํการพจิารณาเชน่นี้ต่อไป  

สาํหรบัแนวทางปฏบิตัทิีด่ที ีส่ดุ ใหใ้ชเ้ทมเพลทการระบุเรคคอรด์ ในการชว่ยคุณวางแผนสถานการณ์การระบุของบรษิทั และจดัทาํกฏซึง่จะใหผ้ลลพัธ์ทีค่ณุตอ้งการ 

เกณฑเ์ง่ือนไขในการระบุกฎ 
คณุสามารถใชเ้งือ่นไขต่อไปนี้เป็นเกณฑใ์นกฎการระบุ: 

 ระหว่าง จบัคูก่ฎกบัเรคคอรด์โดยทีค่า่ในฟิลด์เกณฑอ์ยู่ระหว่างคา่สองคา่ทีร่ะบุในเกณฑข์องกฎ (ผลลพัธ์จะไม่รวมเรคคอรด์ทีค่า่ในฟิลด์เกณฑเ์ทา่กบัคา่ใดคา่หนึง่ในกฎ) ใชค้อมมาเพือ่แยกคา่ 
หา้มใชข้ดี (-) ในการระบุชว่งของคา่หรอืแยกค่า 

ใชเ้งือ่นไข ระหวา่ง สาํหรบัฟิลด์วนัทีเ่ทา่นัน้ ใชร้ปูแบบวนัที ่ดด/วว/ปปปป 

 มีค่าทัง้หมด จบัคูก่ฎกบัเรคคอรด์ทีม่คีา่ตรงกบัค่าในฟิลด์เกณฑท์ุกประการ แอปพลเิคชนัจะไมด่งึสตรงิย่อยของคา่ หรอืคา่เดยีวกนัทีม่ตีวัพมิพเ์ลก็หรอืใหญ่ต่างกนั 
คณุสามารถป้อนคา่เดยีวหรอืหลายคา่โดยคัน่ดว้ยคอมมา 

 มีค่าฟิลดท่ี์ตรงกนัทัง้หมด จบัคูก่ฎกบัเรคคอรด์โดยทีฟิ่ลด์เกณฑป์ระกอบดว้ยสตรงิทัง้หมดในคา่ฟิลด์เกณฑ์ และไม่มตีวัอกัษรเพิม่เตมิ เชน่ หากคณุป้อน Closed เป็นคา่เกณฑ์ 
กฎจะถูกจบัคู่กบัเรคคอรด์ทีม่คีา่ฟิลด์เกณฑค์อื Closed แต่ไมใ่ชเ่รคคอรด์ทีม่คีา่เกณฑเ์ป็น Closed/won 

คณุไมส่ามารถใชเ้งือ่นไข มคีา่ฟิลด์ทีต่รงกนัทัง้หมด สาํหรบัฟิลด์วนัทีห่รอืฟิลด์ตวัเลข 

 ไมมี่ค่า จบัคูก่ฎกบัเรคคอรด์โดยทีฟิ่ลด์เกณฑป์ระกอบดว้ยคา่ใดๆ ทีไ่มเ่ทา่กบัคา่เกณฑข์องกฎ 

คณุไมส่ามารถใชเ้งือ่นไข ไมม่คีา่ สาํหรบัฟิลด์วนัทีห่รอืฟิลด์ตวัเลข 
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 น้อยกว่าหรือเท่ากบั จบัคูก่ฎกบัเรคคอรด์โดยทีค่า่ในฟิลด์เกณฑจ์ะน้อยกวา่หรอืเทา่กบัคา่เกณฑข์องกฎ 

คณุสามารถใชเ้งือ่นไข น้อยกวา่หรอืเทา่กบั สาํหรบัฟิลด์ตวัเลขและฟิลด์สกลุเงนิเทา่นัน้ 

 มากกว่าหรือเท่ากบั จบัคูก่ฎกบัเรคคอรด์โดยทีค่า่ในฟิลด์เกณฑจ์ะมากกว่าหรอืเทา่กบัคา่เกณฑข์องกฎ 

คณุสามารถใชเ้งือ่นไข มากกวา่หรอืเทา่กบั สาํหรบัฟิลด์ตวัเลขและฟิลด์สกลุเงนิเทา่นัน้ 

โปรดสงัเกตประเดน็ต่อไปนี้เกีย่วกบัเกณฑข์องกฎ: 

 กฎทีไ่ม่มเีกณฑป์ระสบความสาํเรจ็เสมอ 

 กฎถูกประเมนิตามลาํดบัและการประเมนิจะหยุดเมือ่ตรงตามเกณฑข์องกฎ 

เชน่ หากมกีารประเมนิกฎ 10 ขอ้และตรงตามเกณฑข์องกฎขอ้ที ่6 จากนัน้กฎขอ้ที ่7, 8, 9 และ 10 จะถูกละเลย (นัน่คอื ไมถู่กประเมนิ) ในทาํนองเดยีวกนั หากไมม่เีกณฑใ์นขอ้ที ่6 
กฎขอ้ที ่6 สาํเรจ็ และกฎขอ้ที ่7, 8, 9 และ 10 จะถูกละเลย 

สาํหรบัคาํแนะนําในแต่ละขัน้ตอนเกีย่วกบัวธิตีัง้คา่กฎการระบุ โปรดดูที ่การตัง้คา่กฎการระบุ (ในหน้า 427) 
 

การตัง้ค่ากฎการระบ ุ
ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน: 

 ในการตัง้คา่กฎการระบุ บทบาทของคณุตอ้งมสีทิธิ ์กฎขอ้มลูและการระบุ 

 สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการออกแบบกฎการระบุของคุณ โปรดดูที ่เกีย่วกบักฎการระบุ (ในหน้า 424) 

ตวัอย่างกลุ่มกฎการระบ ุ
กลุม่กฎประกอบดว้ยกฎต่างๆ โดยทีก่ฎประกอบไปดว้ยเกณฑต์่างๆ องคป์ระกอบของกลุม่กฎแสดงไวใ้นรปูต่อไปนี้ 
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Figure 1: ������������������������������� 

 

หมายเหตุ: กฎแรกในกลุม่กฎจะตอ้งระบุลดีทีถู่กปฏเิสธ เพือ่การทาํงานทีถู่กตอ้งของปุ่ม ปฏเิสธ ในเพจรายละเอยีดลดี 

การตัง้ค่ากฎการระบุ 

1 ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ 

2 ในสว่นการจดัการกระบวนการทางธุรกจิ คลกิทีล่งิค ์กฎขอ้มลูและการระบุ 

3 ในสว่นกฎการระบุ คลกิลงิคส์าํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่หมาะสม 

รายการของกลุม่กฎทัง้หมดทีเ่คยมกีารกาํหนดไวใ้นบรษิทัของคณุจนถงึปจัจุบนัจะปรากฏขึน้ 
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4 จดัทาํกลุม่กฎใหม ่

a คลกิปุ่มจดัทาํกลุม่กฎใหม่ 

b ในเพจแกไ้ขหมายเหตุ ใหก้รอกขอ้มลูในฟิลด์ 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ชือ่กลุม่กฎ ชือ่เฉพาะทีไ่มซ่ํ้ากนั ไมเ่กนิ 30 ตวัอกัษร 

กลุม่กฎทีใ่ชง้าน สามารถใชไ้ดเ้พยีงกลุม่กฎเดยีวเทา่นัน้ในเวลาใดเวลาหนึ่ง หากคุณระบุกลุ่มกฎใหมเ่ป็น 
ใชง้าน กลุม่กฎทีใ่ชง้านอยู่กอ่นหน้าจะกลายเป็น ไมใ่ชง้าน 

เจา้ของทีไ่มไ่ดร้ะบุ พนกังานทีส่บืทอดเรคคอรด์มาซึง่ไม่มกีารระบุโดยกฎใดๆ 

ตวัอย่าง: พนกังาน C ในรปูที ่1 

อเีมลส์ง่คนื ฟิลด์นี้จะปรากฏเฉพาะสาํหรบักลุม่กฎลดีและคาํขอบรกิารเทา่นัน้ 
ทีอ่ยู่อเีมลท์ีค่ณุระบุในฟิลด์ อเีมลส์ง่คนื ในกลุ่มกฎการระบุจะปรากฏในฟิลด์ ผูส้ง่ 
ในอเีมลก์ารแจง้ทีส่ง่ถงึเจา้ของลดีและเจา้ของคาํขอบรกิารเหลา่นัน้ 
และหากผูร้บัอเีมลต์อบกลบัอเีมลก์ารแจง้ ฟิลด์ ถงึ 
ในการตอบกลบัจะไดร้บัการตัง้คา่ใหเ้ป็นทีอ่ยู่ทีคุ่ณระบุในฟิลด์ อเีมลส์ง่คนื 

หมายเหตุ: ไมม่กีารสง่อเีมลก์ารแจง้สาํหรบัเรคคอรด์บรษิทัและโอกาสทางการขาย 

พืน้ทีบ่รษิทัทีไ่มไ่ดร้ะบุ พืน้ทีท่ ีส่บืทอดเรคคอรด์มาซึง่ไม่มกีารระบุโดยกฎใดๆ 

ฟิลด์นี้จะปรากฏเฉพาะกลุ่มกฎบรษิทัเทา่นัน้ 

พืน้ทีโ่อกาสทางการขายทีไ่มไ่ดร้ะบุ พืน้ทีท่ ีส่บืทอดเรคคอรด์มาซึง่ไม่มกีารระบุโดยกฎใดๆ 

ฟิลด์นี้จะปรากฏเฉพาะกลุ่มกฎโอกาสทางการขายเทา่นัน้ 

c บนัทกึเรคคอรด์ 

การดําเนนิการนี้จะบนัทกึชือ่ของกลุม่กฎใหมเ่พือ่จดัเตรยีมการเพิม่กฎลงในกลุ่มกฎ 

5 เพิม่กฎลงในกลุม่กฎ 

a ในแถบชือ่กฎในเพจรายละเอยีดกลุม่กฎ คลกิ ใหม ่

b ในเพจแกไ้ขหมายเหตุ ใหก้รอกขอ้มลูในฟิลด์ 

คอลมัน์ ตวัอย่าง ในตารางนี้แสดงวธิกีารกรอกขอ้มลูลงในฟิลด์สาํหรบักฎที ่2 ในรปูที ่1 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย ตวัอย่าง 

ชือ่กฎ ชือ่ทีไ่มซ่ํ้ากนั ระบุลดีทีม่คีวามเป็นไปไดส้งูในรา้นคา้ปลกีหรอืบรกิ

าร 

ลาํดบั ลาํดบัในการประเมนิกฎ 
เมือ่เรคคอรด์ตรงตามเกณฑข์องกฎใดกฎหนึง่ 
เรคคอรด์จะถูกระบุและกฎในลาํดบัต่อจากนัน้จะไมนํ่ามาใช ้

1 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย ตวัอย่าง 

ระบุใหก้บัเจา้ของ หากตรงตามเกณฑข์องกฎ เรคคอรด์จะถูกการระบุใหก้บัผูใ้ชน้ี้ 

สาํหรบัการระบุบรษิทัและโอกาสทางการขายใหก้บักลุม่ 
ผูใ้ชต้อ้งเป็นสมาชกิของกลุม่ทีใ่ชง้านเรคคอรด์ร่วมกนั 

พนกังาน B 

ระบุใหก้บัพื้นที ่ หากตรงตามเกณฑข์องกฎ เรคคอรด์จะถูกระบุใหก้บัพืน้ทีน่ี้ 

ฟิลด์นี้จะปรากฏเฉพาะกฎบรษิทัและโอกาสทางการขายเทา่นัน้ 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

รวมผูต้ดิต่อทีเ่กีย่วขอ้ง หากตรงตามเกณฑข์องกฎ 
ผูต้ดิต่อทีเ่ชือ่มโยงกบับรษิทัจะถูกระบุใหก้บัเจา้ของบรษิทัและพื้นที่

ทีร่ะบุ 

ฟิลด์นี้จะปรากฏเฉพาะกฎบรษิทัเทา่นัน้ 

ไมส่ามารถใชไ้ด ้

รวมโอกาสทางการขายทีเ่กีย่วขอ้ง หากตรงตามเกณฑข์องกฎ 
โอกาสทางการขายทีเ่ชือ่มโยงกบับรษิทัจะถูกระบุใหก้บัเจา้ของบรษิั

ทและพื้นทีท่ ีร่ะบุ 

ฟิลด์นี้จะปรากฏเฉพาะกฎบรษิทัเทา่นัน้ 

ไมส่ามารถใชไ้ด ้

รวมการระบุทมี หากตรงตามเกณฑข์องกฎ สมาชกิในทมีจะถูกระบุใหก้บับรษิทั 

ฟิลด์นี้จะปรากฏเฉพาะกฎบรษิทัและโอกาสทางการขายเทา่นัน้ 

ไมส่ามารถใชไ้ด ้

c บนัทกึเรคคอรด์ 

การดําเนนิการนี้จะบนัทกึกฎ ซึง่จะพรอ้มในการใหค้ณุเพิม่เกณฑล์งในกฎได ้

6 (ไมจ่ําเป็น) สาํหรบับรษิทัและโอกาสทางการขาย ใหอ้ปัเดตการเขา้ใชเ้รคคอรด์และผูใ้ชท้ีเ่กีย่วขอ้งดงันี้: 

a ในเพจรายละเอยีดกลุม่กฎ คลกิลงิคช์ือ่ของกฎทีคุ่ณตอ้งการอปัเดตการเขา้ใชส้าํหรบัเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงและผูใ้ช ้

b ในเพจรายละเอยีดกฎ ใหค้ลกิ เพิม่ผูใ้ช ้หรอื แกไ้ขผูใ้ช ้ในแถบชือ่ การระบุทมี 

c คลกิไอคอนคน้หาแลว้เลอืกผูใ้ช ้

d ระบุระดบัการเขา้ใชส้าํหรบับรษิทั ผูต้ดิต่อ และโอกาสทางการขาย 

e บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 

7 เพิม่เกณฑข์องกฎใหก้บักฎ 

a ในแถบชือ่เกณฑข์องกฎ ในเพจรายละเอยีดกฎ ใหค้ลกิ ใหม ่

b ในเพจแกไ้ขหมายเหตุ ใหก้รอกขอ้มลูในฟิลด์ 

คอลมัน์ ตวัอย่าง ในตารางนี้แสดงวธิกีารกรอกขอ้มลูลงในฟิลด์สาํหรบักฎที ่2 ในรปูที ่1 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย ตวัอย่าง 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย ตวัอย่าง 

ฟิลด ์ ชือ่ของฟิลด์ทีจ่ะประเมนิ 

หมายเหตุ: หากมกีารเปลีย่นชือ่ฟิลด์ ชือ่ฟิลด์ใหมจ่ะปรากฏขึน้ 

รายไดท้ีม่แีนวโน้ม 

เงือ่นไข เงือ่นไขต่อไปนี้ไมส่ามารถใชไ้ดส้าํหรบัฟิลด์วนัทห่รอืฟิลด์ตวัเลข: มคีา่ทัง้หมด มคีา่ฟิลด์ทีต่รงกนัทัง้หมด 
และ ไมม่คีา่ 

เงือ่นไขต่อไปนี้สามารถใชไ้ดส้าํหรบัฟิลด์ตวัเลขและฟิลด์สกลุเงนิเทา่นัน้: มากกวา่หรอืเทา่กบั 
น้อยกวา่หรอืเทา่กบั 

ตวัดําเนนิการ Between สามารถใชไ้ดก้บัฟิลด์วนัทีเ่ทา่นัน้ 

มากกวา่หรอืเทา่กบั 

คา่ ใชจุ้ลภาคในการแบ่งคา่ หากคา่ทีคุ่ณตอ้งการเทยีบมจีุลภาคอยู่ เชน่ ทีอ่ยู ่
ใหใ้สค่า่ไวใ้นเครือ่งหมายอญัประกาศ 

หากเงือ่นไขคอื Between ใหป้้อนคา่ตํ่าสดุและคา่สงูสดุคัน่ดว้ยจุลภาค 

10000 

c ทาํอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 หากคุณตอ้งการเพิม่เกณฑอ์ืน่ๆ ลงในกฎ ใหค้ลกิ บนัทกึและสรา้งเกณฑข์องกฎใหม่ แลว้กลบัไปทีข่ ัน้ตอน b. หากคุณกาํหนดเกณฑ์ไวห้ลายเกณฑใ์นกฎ 
เรคคอรด์จะตอ้งตรงกบัเกณฑท์ัง้หมด เพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎนัน้ 

 หากคุณป้อนเกณฑท์ัง้หมดสาํหรบักฎเรยีบรอ้ยแลว้ ใหค้ลกิ บนัทกึ 

8 ในแถบชือ่กฎในเพจรายละเอยีดกฎ คลกิ ยอ้นกลบัไปทีร่ายละเอยีดกลุม่กฎ 

9 ในเพจรายละเอยีดกลุม่กฎ ใหท้าํอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 หากคุณตอ้งการเพิม่กฎอืน่ๆ ลงในกลุม่กฎ ใหก้ลบัไปขัน้ตอนที ่5 

 หากคุณป้อนกฎทัง้หมดสาํหรบักลุ่มกฎเรยีบรอ้ยแลว้ ใหค้ลกิ ยอ้นกลบัไปทีร่ายการกลุม่กฎ เพือ่เสรจ็สิน้การดําเนนิการ 

คําแนะนํา:  กฎจะถูกนํามาใชต้ามลาํดบัทีป่รากฏในกลุม่กฎ ดงันัน้ใหต้รวจสอบใหแ้น่ใจวา่กฎต่างๆ ปรากฏอยู่ในลาํดบัทีถู่กตอ้ง หากตรงตามกฎใดแลว้ กฎในลาํดบัต่อมาจะถูกละทิ้ง 

หากต้องการแก้ไข ใช้งาน หรือเลิกใช้งานกลุ่มกฎ 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการจดัการกระบวนการทางธุรกจิ คลกิทีล่งิค ์กฎขอ้มลูและการระบุ 

3 ในสว่นกฎการระบุ ใหค้ลกิลงิคส์าํหรบัประเภทกฎการระบุทีค่ณุตอ้งการแกไ้ข 

รายการของกลุ่มกฎทัง้หมดในประเภทนัน้ทีเ่คยมกีารกาํหนดไวใ้นบรษิทัของคณุจนถงึปจัจุบนัจะปรากฏขึน้ 

4 คลกิลงิคก์ลุ่มกฎทีค่ณุตอ้งการอปัเดต 

5 คลกิ แกไ้ข ในเพจรายละเอยีดกลุม่กฎ 

6 อปัเดตฟิลด ์แลว้บนัทกึเรคคอรด์ 
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การเปลีย่นแปลงของคณุจะมผีลเมือ่เวลาเทีย่งคนืของ Oracle Server (คา่ดฟีอลต์) หรอืเมือ่เวลาใดกต็ามทีก่ลุม่กฎการระบุของคุณถูกตัง้คา่ไวใ้หอ้ปัเดต 

คาํเตือน: เมือ่คณุกาํหนดใหก้ลุ่มกฎเป็น ใชง้าน กลุม่กฎทีถู่กกาํหนดใหเ้ป็น ใชง้าน ในครัง้ลา่สดุทีก่ฎเหลา่นัน้ถูกนํามาใชจ้ะยงัคงถูกใชง้านต่อไปจนกวา่จะมกีารนํากฎมาใชอ้กีครัง้ 
เมือ่มกีารนํากฎมาใชใ้นครัง้ต่อไป กลุม่กฎทีถู่กกาํหนดใหเ้ป็น ใชง้าน ลา่สดุจะถูกนํามาใช ้เมือ่คณุกาํหนดใหก้ลุม่กฎเป็น ใชง้าน โปรดอย่าลบกลุม่กฎทีใ่ชง้านกอ่นหน้านี้จนกวา่จะมกีารนํากฎมาใช ้

หากต้องการแก้ไขกฎการระบุ 

1 ในเพจรายละเอยีดกลุม่กฎ ใหค้ลกิลงิค์ แกไ้ข ของกฎทีคุ่ณตอ้งการเปลีย่นแปลง  

2 อปัเดตฟิลด ์

หมายเหตุ: คณุสามารถเปลีย่นแปลงลาํดบัทีก่ฎจะถูกประเมนิโดยการแกไ้ขฟิลด์ ลาํดบั ในกฎทีคุ่ณตอ้งการเปลีย่นแปลง 
ใหป้้อนเลขลาํดบัทีส่งูกวา่เลขลาํดบัของกฎทีต่อ้งการใหอ้ยู่หน้ากฎทีค่ณุกาํลงัเปลีย่นแปลง และตํ่ากวา่เลขลาํดบัของกฎทีค่ณุตอ้งการใหอ้ยู่ต่อจากกฎนี้ 

เชน่ หากมกีฎสามกฎซึง่มลีาํดบัเป็น 1 ถงึ 3 และคุณตอ้งการเปลีย่นลาํดบัเพือ่ใหก้ฎทีป่จัจุบนัเป็นหมายเลข 1 ถูกประเมนิหลงักฎทีป่จัจบุนัเป็นหมายเลข 2 
ใหเ้ปลีย่นลาํดบัของกฎหมายเลข 1 เป็นคา่ เชน่ 2.1 (หรอืคา่ใดๆ ทีม่ากกวา่ 2 แต่น้อยกวา่ 3) 

3 บนัทกึเรคคอรด์ 
 

การจดัการการแปลงค่าลีด 
ผูใ้ชท้ีบ่รษิทัของคณุสามารถแปลงคา่เรคคอรด์ลดีใหเ้ป็นเรคคอรด์บรษิทั ผูต้ดิตอ่ และโอกาสทางการขาย หากบรษิทัของคุณถูกตัง้คา่ใหใ้ช ้Oracle CRM On Demand Partner 
Relationship Management Edition ผูใ้ชย้งัจะสามารถแปลงคา่เรคคอรด์ลดีใหเ้ป็นเรคคอรด์การลงทะเบยีนขอ้ตกลงไดด้ว้ย 

เมือ่ผูใ้ชแ้ปลงคา่เรคคอรด์ลดี สามารถดําเนนิการต่อไปนี้: 

 จดัทาํเรคคอรด์บรษิทั ผูต้ดิต่อ โอกาสทางการขาย การลงทะเบยีนขอ้ตกลงใหม่ ซึง่จะเชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ลดีโดยอตัโนมตั ิ

 เชือ่มโยงเรคคอรด์ลดีกบัเรคคอรด์บรษิทัและผูต้ดิต่อทีม่อียู่ ผูใ้ชเ้ลอืกเรคคอรด์ทีต่อ้งการจะเชือ่มโยงกบัลดีเมือ่ผูใ้ชแ้ปลงคา่ลดี 

ถา้คณุทาํใหส้ามารถใชต้วัเลอืกทีจ่ําเป็นไดใ้นโครงรา่งการแปลงคา่ลดี ผูใ้ชย้งัจะสามารถทาํสิง่ต่อไปนี้ไดด้ว้ย: 

 คดัลอกสมาชกิทมีของลดีไปยงัทมีในบรษิทั ผูต้ดิต่อ และโอกาสทางการขาย ทีไ่ดร้บัการจดัทาํขึน้หรอืทีไ่ดร้บัการเชือ่มโยงไปยงัลดีในระหวา่งกระบวนการแปลงคา่  

 เชือ่มโยงเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเองทีไ่ดร้บัการเชือ่มโยงของลดีไปยงับรษิทั ผูต้ดิต่อ และโอกาสทางการขาย 
ทีไ่ดร้บัการจดัทําขึน้หรอืทีไ่ดร้บัการเชือ่มโยงไปยงัลดีในระหวา่งกระบวนการแปลงคา่  

คณุสามารถกาํหนดตวัเลอืกทีผู่ใ้ชจ้ะสามารถใชไ้ด้ในเพจแปลงคา่ลดีโดยจดัทาํโครงรา่งการแปลงคา่ลดีสาํหรบัเพจนัน้ และระบุโครงรา่งเหลา่นี้ใหก้บับทบาทผูใ้ช ้

ในแอปพลเิคชนัมาตรฐาน ขอ้มลูบางอย่างจากเรคคอรด์ลดีจะถูกสง่ไปยงัฟิลด์ทีเ่กีย่วขอ้งในเรคคอร์ดบรษิทั ผูต้ดิต่อ โอกาสทางการขาย และการลงทะเบยีนขอ้ตกลง 
ทีไ่ดร้บัการจดัทําขึน้หรอืทีไ่ดร้บัการเชือ่มโยงไปยงัลดีในระหวา่งกระบวนการแปลงคา่ คณุสามารถกาํหนดไดว้า่ขอ้มลูอะไรบา้งทีจ่ะถูกสง่ไป ดว้ยการตัง้คา่สิง่ต่อไปนี้: 

 การแมประหวา่งฟิลด์ในประเภทเรคคอรด์ลดีและประเภทเรคคอรด์บรษิทั ผูต้ดิต่อ การลงทะเบยีนขอ้ตกลง และโอกาสทางการขาย สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่
การแมปฟิลด์เพิม่เตมิระหวา่งการแปลงคา่ลดี (ในหน้า 433) 

 ฟิลด์จากเรคคอรด์ลดีทีป่รากฏในสว่นโอกาสทางการขายและการลงทะเบยีนขอ้ตกลงของเพจแปลงค่าลดี ผูใ้ชส้ามารถแกไ้ขคา่ของฟิลด์เหลา่นี้ไดใ้นเพจแปลงคา่ลดี 
จะทาํใหค้า่เหลา่นี้ถูกสง่ไปยงัโอกาสทางการขายหรอืการลงทะเบยีนขอ้ตกลงใหม่ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่ฟิลด์ทีจ่ะใหป้รากฏในเพจแปลงคา่ลดี โปรดดูที ่
การจดัทาํโครงรา่งการแปลงคา่ลดี (ในหน้า 434) 

หมายเหตุ: เฉพาะฟิลด์ทีไ่ดร้บัการแมปไปยงัฟิลด์ในประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งกนัเทา่นัน้จะสามารถถูกเพิม่ไปยงัโครงรา่งเพจแปลงคา่ลดี 
หากฟิลด์ทีค่ณุตอ้งการเพิม่ไปยงัเพจแปลงคา่ลดียงัไมไ่ดร้บัการแมปไปยงัฟิลด์ในประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง 
คณุจะตอ้งแมปฟิลด์กอ่นทีค่ณุจะสามารถเพิม่ฟิลด์นัน้ไปยงัโครงรา่งเพจแปลงค่าลดี นอกจากนี้ 
ฟิลด์ทีต่่อกนัและฟิลด์ของประเภทฟิลด์เวบ็ลงิคไ์ม่สามารถถูกเพิม่เขา้ไปในโครงรา่งการแปลงคา่ลดีได ้แมว้า่ฟิลด์นัน้จะถูกแมปกบัฟิลด์ในประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งกต็าม 
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ฟิลด์โอกาสทางการขายทีไ่ดร้บัการเชือ่มโยงและฟิลด์ข ัน้ตอนต่อไปจะปรากฏในสว่นโอกาสทางการขายของเพจแปลงคา่ลดีเสมอ 
และฟิลด์ชือ่การลงทะเบยีนขอ้ตกลงและฟิลด์บรษิทัคูค่า้หลกัจะปรากฏในสว่นการลงทะเบยีนขอ้ตกลงเสมอ คณุจะไมส่ามารถลบฟิลด์เหลา่นี้ออกจากโครงรา่งเพจได ้

ในการแปลงคา่ลดี ผูใ้ชต้อ้งมสีทิธิเ์ขา้ใชป้ระเภทเรคคอรด์ทีเ่หมาะสม และมสีทิธิท์ ีเ่หมาะสมในบทบาทของตนเอง สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดด ูโปรไฟลก์ารเขา้ใชแ้ละการตัง้คา่บทบาทสาํหรบัการแปลงลดี 

เมือ่ผูใ้ชป้ฏเิสธลดี ผูใ้ชต้อ้งเลอืกรหสัปฏเิสธในฟิลด์รหสัปฏเิสธในเพจปฏเิสธลดี คา่บางคา่จะถูกกาํหนดใหต้ามคา่ดฟีอลต์สาํหรบัฟิลด์รหสัปฏเิสธ 
แต่คณุสามารถเปลีย่นแปลงคา่เหลา่นี้หรอืเพิม่เตมิคา่ลงในรายการได้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายการสาํหรบัเลอืกรหสัปฏเิสธ โปรดดูที ่รหสัปฏเิสธสาํหรบัลดี (โปรดดูที ่"รหสัการปฏเิสธสาํหรบัลดี" 
ในหน้า 437) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการดแูลการแปลงค่าลดี โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 กระบวนการตัง้คา่การแปลงคา่ลดี (ในหน้า 433) 

 การแมปฟิลด์เพิม่เตมิระหวา่งการแปลงคา่ลดี (ในหน้า 433) 

 การจดัทาํโครงรา่งการแปลงคา่ลดี (ในหน้า 434) 
 

กระบวนการตัง้ค่าการแปลงค่าลีด 
ในการตัง้คา่การแปลงคา่ลดีและการตัง้คา่การปฏเิสธสาํหรบัผูใ้ชแ้ละประเภทเรคคอรด์ของคณุ ใหท้าํงานต่อไปนี้: 

1 ถา้คณุตอ้งการแมปฟิลด์เพิม่เตมิในระหวา่งการแปลงคา่ลดี ใหต้ัง้คา่การแมปใหม ่ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการแมปฟิลด์ โปรดดูที ่การแมปฟิลด์เพิม่เตมิระหวา่งการแปลงคา่ลดี (ในหน้า 433) 

2 ถา้คณุตอ้งการปรบัแต่งโครงรา่งของเพจแปลงคา่ลดี: 

a จดัทาํโครงรา่งใหม ่ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการปรบัแต่งโครงรา่ง โปรดดูที ่การจดัทาํโครงร่างการแปลงคา่ลดี (ในหน้า 434) 

b เพิม่โครงรา่งใหมใ่หก้บับทบาททีเ่หมาะสม 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเพิม่บทบาท โปรดดูที ่การเพิม่บทบาท (ในหน้า 258) 

3 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ผูใ้ชม้สีทิธิเ์ขา้ใชป้ระเภทเรคคอรด์ทีห่มาะสม และมสีทิธิท์ ีเ่หมาะสมในบทบาทของตนเอง  

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่ทีจ่ําเป็นสําหรบัการแปลงคา่ลดี โปรดดูที ่โปรไฟลก์ารเขา้ใชแ้ละการตัง้ค่าบทบาทสาํหรบัการแปลงคา่ลดี 

4 ถา้คณุตอ้งการแกไ้ขคา่ในรายการสาํหรบัเลอืกรหสัปฏเิสธ ใหแ้กไ้ขคา่ในฟิลด์  

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการแกไ้ขคา่ในฟิลด์ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขฟิลด์ (ในหน้า 105) สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายการสาํหรบัเลอืกรหสัปฏเิสธ โปรดดูที ่
รหสัปฏเิสธสาํหรบัลดี (โปรดดูที ่"รหสัการปฏเิสธสาํหรบัลดี" ในหน้า 437) 

 

การแมปฟิลดเ์พ่ิมเติมระหว่างการแปลงค่าลีด 
ผูใ้ชท้ีบ่รษิทัของคณุสามารถแปลงเรคคอรด์ลดีเป็นเรคคอรด์บรษิทั ผูต้ดิต่อ และโอกาสทางการขายได ้หากบรษิทัของคณุตัง้คา่ใหใ้ช ้Oracle CRM On Demand Partner 
Relationship Management Edition ผูใ้ชส้ามารถแปลงเรคคอรด์ลดีเป็นเรคคอรด์การลงทะเบยีนขอ้ตกลงไดด้ว้ย 

เมือ่ผูใ้ชแ้ปลงคา่ลดีเป็นเรคคอรด์บรษิทั ผูต้ดิต่อ โอกาสทางการขาย หรอืการลงทะเบยีนขอ้ตกลงได ้คา่บางสว่นจะถูกสง่ไปทีเ่รคคอรด์ใหมต่ามคา่ดฟีอลต ์อย่างไรกต็าม 
คณุสามารถเพิม่จํานวนขอ้มลูทีถู่กสง่ไปยงัเรคคอร์ดใหมโ่ดยการแมปฟิลด์เพิม่เตมิ รวมถงึฟิลดท์ีก่าํหนดเอง สาํหรบัตวัอย่างของวธิแีมปฟิลด์ลดี โปรดดูที ่ลดี 

เมือ่ผูใ้ชแ้ปลงคา่เรคคอรด์ลดี คา่ในฟิลด์ทีแ่มปจะสง่ไปยงัเรคคอรด์ใหมด่งันี้: 
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 เมือ่ผูใ้ชจ้ดัทาํเรคคอรด์บรษิทั ผูต้ดิต่อ โอกาสทางการขาย หรอืการลงทะเบยีนขอ้ตกลงใหม่ คา่จากฟิลด์ทีแ่มปในเรคคอรด์ลดีจะสง่ไปทีฟิ่ลด์ทีร่ะบุในเรคคอรด์ใหม่ 

 เมือ่ผูใ้ชเ้ชือ่มโยงเรคคอรด์ลดีกบัเรคคอรด์บรษิทั ผูต้ดิต่อ โอกาสทางการขาย หรอืการลงทะเบยีนขอ้ตกลงทีม่อียู่ซึง่ผูใ้ชเ้ลอืกเมือ่แปลงคา่ลดี ฟิลด์ในเรคคอรด์ทีม่อียู่ซึง่มคีา่อยู่แลว้จะไมเ่ปลีย่นแปลง 
ฟิลด์ทีว่า่งเปลา่จะถูกอปัเดตดว้ยคา่จากฟิลด์ลดีทีแ่มป 

หมายเหตุ: ผูใ้ชข้องคูค่า้ไมส่ามารถอนุมตักิารลงทะเบยีนขอ้ตกลงหรอืกาํหนดผูอ้นุมตัใิหก้บัการลงทะเบยีนขอ้ตกลงได ้ดงันัน้ เมือ่ผูใ้ชข้องคูค่า้พยายามแปลงคา่ลดีเป็นการลงทะเบยีนขอ้ตกลง 
การแปลงคา่จะลม้เหลวหากกระบวนการแปลงคา่พยายามอปัเดตฟิลด์ผูอ้นุมตัปิจัจุบนัหรอืฟิลด์ผูอ้นุมตัสิดุทา้ยในเรคคอรด์การลงทะเบยีนขอ้ตกลง 
หากบรษิทัของคุณอนุญาตใหผู้ใ้ชข้องคูค่า้แปลงค่าลดีเป็นการลงทะเบยีนขอ้ตกลงได้ โปรดอย่าแมปฟิลด์ใดๆ 
ในประเภทเรคคอรด์ลดีกบัฟิลด์ผูอ้นุมตัปิจัจุบนัหรอืฟิลด์ผูอ้นุมตัสิดุทา้ยในเรคคอรด์การลงทะเบยีนขอ้ตกลง 

เก่ียวกบัฟิลดเ์วบ็ลิงค์ 
อย่าแมปฟิลด์เวบ็ลงิคเ์พือ่แปลงคา่ลดี ฟิลด์เวบ็ลงิคไ์มม่ขีอ้มลู แต่มสีครปิต์สาํหรบัลงิคท์ีผู่ใ้ชส้ามารถคลกิเพือ่ดําเนนิการ ไมส่ามารถสง่เนื้อหาของฟิลด์เวบ็ลงิคไ์ปยงัเรคคอรด์ใหมเ่มือ่มกีารแปลงคา่ลดี 

เก่ียวกบัฟิลด์ท่ีต่อกนั 
อย่าแมปฟิลด์ทีต่่อกนัเพือ่แปลงคา่ลดี ฟิลด์ทีต่่อกนั เป็นฟิลด์ทีส่ามารถแสดงคา่จากหลายฟิลด์และสามารถแสดงขอ้ความไดด้ว้ย 
ไมส่ามารถคดัลอกเนื้อหาของฟิลด์ทีต่่อกนัไปใชใ้นเรคคอรด์ใหมเ่มือ่มกีารแปลงค่าลดี หากคณุตอ้งการคดัลอกคา่จากฟิลด์ทีป่รากฏภายในฟิลด์ทีต่่อกนัไปยงัเรคคอรด์ใหมเ่มือ่มกีารแปลงคา่ลดี 
ใหแ้มปแต่ละฟิลด์เพือ่แปลงคา่ลดี  

เก่ียวกบัฟิลดร์ายการสาํหรบัเลือกท่ีกาํหนดเองและค่า 
คณุสามารถแมปฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกจากเรคคอรด์ลดีกบัฟิลด์ขอ้ความ (สัน้หรอืยาว) ในเรคคอรด์บรษิทั ผูต้ดิต่อ โอกาสทางการขาย และการลงทะเบยีนขอ้ตกลง 
หรอืกบัฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกทีม่คีา่เหมอืนกนั 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิขัน้ตอนต่อไปนี้ บทบาทของคุณตอ้งมสีทิธิ ์กฎขอ้มลูและการระบุ 

ในการแมปฟิลดเ์พิม่เติมเมือ่แปลงค่าเรคคอร์ดลีด 

1 ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ 

2 ในสว่นการจดัการกระบวนการทางธุรกจิ คลกิ กฎขอ้มลูและการระบุ 

3 ในสว่นการจดัการการแปลงคา่ลดี คลกิ การแมปการแปลงคา่ลดี 

4 ในเพจแมปการแปลงคา่ลดี ใหเ้ลอืกฟิลด์เพือ่แมป 

5 ในการแปลงคา่กลบัไปทีก่ารตัง้คา่ดฟีอลต์ ใหค้ลกิปุ่ม คา่ดฟีอลต์ ในแถบชือ่ 

6 คลกิ บนัทกึ 
 

การจดัทาํโครงร่างการแปลงค่าลีด 
คณุสามารถระบุตวัเลอืกทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัผูใ้ชเ้มือ่พวกเขาแปลงคา่ลดี โดยจดัทาํโครงรา่งทีก่าํหนดเองสาํหรบัเพจแปลงคา่ลดี แลว้กาํหนดโครงรา่งใหก้บับทบาทผูใ้ช ้ 

หมายเหตุ: ในการแปลงคา่ลดีเป็นบรษิทั ผูต้ดิตอ่ โอกาสทางการขาย หรอืการลงทะเบยีนขอ้ตกลง ผูใ้ชย้งัตอ้งมกีารตัง้คา่ทีเ่หมาะสมในโปรไฟล์การเขา้ใชแ้ละบทบาท 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่ทีจ่ําเป็นสําหรบัการแปลงคา่ลดี โปรดดูที ่การตัง้คา่โปรไฟลก์ารเขา้ใชแ้ละบทบาทสาํหรบัการแปลงคา่ลดี 

ตารางต่อไปนี้แสดงตวัเลอืกทีค่ณุสามารถกาํหนดใหใ้นเพจแปลงคา่ลดี 
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ประเภทเรคคอรด์ ตวัเลือก 

บริษทั หา้มแปลงเป็นบรษิทั 

ใชบ้รษิทัทีม่อียู ่

จดัทาํบรษิทัใหมอ่ตัโนมตั ิ

คดัลอกทมีของลดีไปยงับรษิทั 

เชือ่มโยงออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง n ที ่n คอืหมายเลขระหวา่ง 01 และ 
40 

ผูติ้ดต่อ ใชผู้ต้ดิต่อทีม่อียู ่

จดัทาํผูต้ดิต่อใหมอ่ตัโนมตั ิ

คดัลอกทมีของลดีไปยงัผูต้ดิต่อ 

เชือ่มโยงออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง n ที ่n คอืหมายเลขระหวา่ง 01 และ 
40 

โอกาสทางการขาย หา้มแปลงเป็นโอกาสทางการขาย 

จดัทาํโอกาสทางการขายใหมอ่ตัโนมตั ิ

คดัลอกทมีลดีไปโอกาสทางการขาย 

เชือ่มโยงออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง n ที ่n คอืหมายเลขระหวา่ง 01 และ 
40 

การลงทะเบียนข้อตกลง อย่าสรา้งการลงทะเบยีนขอ้ตกลง 

จดัทาํการลงทะเบยีนขอ้ตกลงอตัโนมตั ิ

หมายเหตุ: 
ตวัเลอืกการลงทะเบยีนขอ้ตกลงจะสามารถใชง้านไดห้ากบรษิทัของคณุถูกตัง้

คา่ใหใ้ช ้Oracle CRM On Demand Partner 
Relationship Management Edition เทา่นัน้ 

มโีครงรา่งมาตรฐานใหแ้ลว้ในระบบ โครงรา่งมาตรฐานมตีวัเลอืกบางอย่างสาํหรบับรษิทั ผูต้ดิต่อ และโอกาสทางการขาย แต่ไมม่ตีวัเลอืกใดๆ สาํหรบัการลงทะเบยีนขอ้ตกลง 
คณุสามารถคดัลอกโครงรา่งมาตรฐานแลว้แกไ้ขโครงรา่งทีค่ดัลอกนัน้ได ้แต่คณุไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบโครงรา่งมาตรฐาน 

สว่นประเภทเรคคอรด์ในเพจแปลงคา่ลดีจะไดร้บัผลกระทบ โดยขึน้อยู่กบัตวัเลอืกทีค่ณุกาํหนดใหก้บัประเภทเรคคอรด์ดงัต่อไปนี้: 

 หากคุณไมไ่ดก้าํหนดตวัเลอืกใหก้บัประเภทเรคคอรด์ เพจแปลงคา่ลดีจะไมม่สีว่นของประเภทเรคคอรด์นัน้ 

 หากคุณกาํหนดเฉพาะตวัเลอืกหา้มแปลงเป็นบรษิทัใหก้บัประเภทเรคคอรด์บรษิทั สว่นบรษิทัจะไม่ปรากฏในเพจนัน้ 

 หากคุณกาํหนดเฉพาะตวัเลอืกหา้มแปลงเป็นโอกาสทางการขายใหก้บัประเภทเรคคอรด์โอกาสทางการขาย สว่นโอกาสทางการขายจะไมป่รากฏในเพจนัน้ 

 (ใชไ้ดก้บั Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition เทา่นัน้) 
หากคุณกาํหนดเฉพาะตวัเลอืกอย่าสรา้งการลงทะเบยีนขอ้ตกลงใหก้บัประเภทเรคคอรด์การลงทะเบยีนขอ้ตกลง สว่นการลงทะเบยีนขอ้ตกลงจะไมป่รากฏในเพจนัน้ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิการตามขัน้ตอนทีไ่ดอ้ธบิายในสว่นนี้ บทบาทของคุณตอ้งมสีทิธิ ์กฎขอ้มลูและการระบุ 
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การจดัทาํโครงร่างการแปลงค่าลีด 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการจดัการกระบวนการทางธุรกจิ คลกิ กฎขอ้มลูและการระบุ 

3 ในสว่นการจดัการการแปลงคา่ลดี คลกิที ่โครงรา่งการแปลงคา่ลดี 

4 ในเพจรายการโครงรา่งการแปลงคา่ลดี ใหค้ลกิ โครงรา่งใหม่ 

5 ในขัน้ตอนที ่1 ชือ่โครงรา่ง: 

a ป้อนชือ่โครงรา่ง 

b (ไมจ่ําเป็น) ป้อนคาํอธบิายของโครงรา่ง 

c หากคุณตอ้งการใหโ้ครงรา่งนี้เป็นค่าดฟีอลต์ของผูใ้ชท้ัง้หมด ใหเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย โครงรา่งการแปลงคา่ลดีดฟีอลต ์

หมายเหตุ: ตามคา่ดฟีอลต์ โครงรา่งการแปลงค่าลดีมาตรฐานทีม่ใีหใ้น Oracle CRM On Demand 
จะทาํหน้าทีเ่ป็นโครงรา่งการแปลงคา่ลดีดฟีอลต์สาํหรบับรษิทัจนกวา่จะมกีารทาํเครือ่งหมายใหโ้ครงรา่งอืน่เป็นคา่ดฟีอลต์ ถา้คณุจดัทาํโครงรา่งอืน่แลว้เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย 
โครงร่างดฟีอลต์ สาํหรบัโครงรา่งใหม ่โครงรา่งการแปลงคา่ลดีมาตรฐานจะไมเ่ป็นคา่ดฟีอลต์อกีต่อไป 
ดงันัน้โครงรา่งการแปลงคา่ลดีมาตรฐานจะเป็นโครงรา่งดฟีอลต์สาํหรบับรษิทัเมือ่ไมไ่ดเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย โครงรา่งดฟีอลต์ สาํหรบัโครงรา่งอืน่เทา่นัน้ อย่างไรกต็าม 
ชอ่งทาํเครือ่งหมาย โครงรา่งดฟีอลต์ สาํหรบัโครงรา่งการแปลงคา่ลดีมาตรฐานจะอยู่ในสถานะไมถู่กเลอืกเสมอ แมว้า่ในขณะทีก่าํลงัทาํหน้าทีเ่ป็นคา่ดฟีอลต์อยู่กต็าม 

6 ในขัน้ตอนที ่2 เลอืกการดําเนนิการ ไฮไลต์ประเภทเรคคอรด์ทีคุ่ณตอ้งการเลอืกการดําเนนิการให ้(บรษิทั ผูต้ดิต่อ โอกาสทางการขาย หรอืการลงทะเบยีนขอ้ตกลง) ในสว่น 
ประเภทเรคคอรด์การแปลงคา่ลดี แลว้คลกิลูกศรเพือ่เลือ่นการดําเนนิการทีคุ่ณตอ้งการแสดงในเพจจากสว่นการดําเนนิการทีใ่ชไ้ดข้องการแปลงคา่ลดีเป็นสว่นการดําเนนิการทีเ่ลอืกของการแปลงคา่ลดี 
ทาํซํ้าขัน้ตอนนี้สาํหรบัเรคคอรด์แต่ละประเภท 

7 ในขัน้ตอนที ่3 เลอืกฟิลด ์ระบุฟิลด์ลดีทีคุ่ณตอ้งการใหส้ง่ไปยงัสว่นโอกาสทางการขายและการลงทะเบยีนขอ้ตกลงของเพจแปลงคา่ลดีเมือ่ผูใ้ชค้ลกิแปลงคา่ในเพจรายละเอยีดของลดีดงัต่อไปนี้: 

a ในรายการประเภทเรคคอรด์การแปลงคา่ลดี ใหเ้ลอืกประเภทเรคคอรด์ทีคุ่ณตอ้งการตัง้คา่ฟิลด์สาํหรบัเพจแปลงคา่ลดี (โอกาสทางการขายหรอืการลงทะเบยีนขอ้ตกลง) 

ในตอนแรก รายการฟิลด์ทีเ่ลอืกของการแปลงคา่ลดีจะแสดงฟิลด์ทีจ่ะถูกสง่ไปตามคา่ดฟีอลต์ 
รายการฟิลด์ทีใ่ชไ้ดข้องการแปลงคา่ลดีจะแสดงฟิลด์เพิม่เตมิทัง้หมดทีส่ามารถถูกสง่ไปยงัเพจแปลงคา่ลดีสาํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้ 

หมายเหตุ: เฉพาะฟิลด์ทีไ่ดร้บัการแมปไปยงัฟิลด์ในประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งกนัเทา่นัน้จะสามารถถูกเพิม่ไปยงัโครงรา่งเพจแปลงคา่ลดี 
หากฟิลด์ทีค่ณุตอ้งการเพิม่ไปยงัเพจแปลงคา่ลดียงัไมไ่ดร้บัการแมปไปยงัฟิลด์ในประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง 
คณุจะตอ้งแมปฟิลด์กอ่นทีค่ณุจะสามารถเพิม่ฟิลด์นัน้ไปยงัโครงรา่งเพจแปลงค่าลดี นอกจากนี้ 
ฟิลด์ทีต่่อกนัและฟิลด์ของประเภทฟิลด์เวบ็ลงิคไ์ม่สามารถถูกเพิม่เขา้ไปในโครงรา่งการแปลงคา่ลดีได ้แมว้า่ฟิลด์นัน้จะถูกแมปกบัฟิลด์ในประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งกต็าม 
ฟิลด์โอกาสทางการขายทีไ่ดร้บัการเชือ่มโยงและฟิลด์ข ัน้ตอนต่อไปจะปรากฏในสว่นโอกาสทางการขายของเพจแปลงคา่ลดีเสมอ 
และฟิลด์ชือ่การลงทะเบยีนขอ้ตกลงและฟิลด์บรษิทัคูค่า้หลกัจะปรากฏในสว่นการลงทะเบยีนขอ้ตกลงเสมอ คณุจะไมส่ามารถลบฟิลด์เหลา่นี้ออกจากโครงรา่งเพจได ้
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การแมปฟิลด์เพิม่เตมิระหวา่งการแปลงค่าลดี (ในหน้า 433) 

b ยา้ยฟิลด์ทีค่ณุตอ้งการไปยงัรายการฟิลด์ทีเ่ลอืกของการแปลงคา่ลดี และยา้ยฟิลด์ใดกต็ามทีค่ณุไม่ตอ้งการไปยงัรายการฟิลด์ทีใ่ชไ้ดข้องการแปลงคา่ลดี 
จํานวนสงูสดุของฟิลด์ทีส่ามารถรวมไวใ้นรายการฟิลด์ทีเ่ลอืกของการแปลงคา่ลดีสาํหรบัหนึง่ประเภทเรคคอรด์คอื 9 

c ทาํซํ้าขัน้ตอน a และ b สาํหรบัประเภทเรคคอรด์อืน่ (โอกาสทางการขายหรอืการลงทะเบยีนขอ้ตกลง) 

8 ในขัน้ตอนที ่4 ยนืยนั ตรวจสอบการเลอืกของคณุ และถา้จําเป็น ใหก้ลบัสูข่ ัน้ตอนที ่2 เลอืกการดําเนนิการ หรอืขัน้ตอนที ่3 เลอืกฟิลด ์เพือ่เปลีย่นแปลงการเลอืกของคณุ 

9 คลกิ เสรจ็สิน้ เพือ่บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 
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รหสัการปฏิเสธสาํหรบัลีด 
เมือ่ผูใ้ชป้ฏเิสธลดี จะตอ้งเลอืกรหสัการปฏเิสธในฟิลด์รหสัการปฏเิสธในเพจปฏเิสธลดี ผูใ้ชย้งัสามารถใสข่อ้ความอธบิายถงึเหตุผลสาํหรบัการปฏเิสธในฟิลด์เหตุผลการปฏเิสธ หากผูใ้ชเ้ลอืกคา่ อืน่ๆ 
ในฟิลด์รหสัการปฏเิสธ ฟิลด์เหตุผลการปฏเิสธจะเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นและผูใ้ชต้อ้งป้อนคาํอธบิายวา่ทาํไมลดีถงึถูกปฏเิสธ มฉิะนัน้ฟิลด์เหตุผลการปฏเิสธกไ็มจ่ําเป็น 

คา่จํานวนหนึง่จะถูกป้อนดว้ยคา่ดฟีอลต์สาํหรบัฟิลด์รหสัการปฏเิสธ แต่คณุสามารถเปลีย่นแปลงคา่เหลา่นี้ได ้หรอืเพิม่คา่ในรายการ คา่ดฟีอลต์คอื: 

 ผูต้ดิต่อของบุคคลทีส่าม 

 ไมต่อ้งตดิต่ออกี 

 ซํ้ากนั 

 ตดิต่อผูต้ดิต่อไมส่าํเรจ็ 

 ผูต้ดิต่อทีไ่มเ่หมาะสม 

 ขอ้มลูไมเ่พยีงพอ 

 หมายเลขโทรศพัทไ์มถู่กตอ้ง 

 ไมม่โีอกาสทางธุรกจิ 

 กาํลงัมโีอกาสทางการขาย 

 อืน่ๆ 

 เพิง่ตดิต่อ (<30 วนั) 

 ขอ้ผดิพลาดการป้อนขอ้มลู/ระบบ 

 เป็นเจา้ของผลติภณัฑแ์ลว้ 

 ไมต่รงตามเกณฑเ์ป้าหมาย 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการแกไ้ขคา่รายการสาํหรบัเลอืก โปรดดูที ่การเปลีย่นคา่รายการสาํหรบัเลอืก (ในหน้า 132) 

หมายเหตุ: หากคุณเปลีย่นชือ่คา่ อืน่ๆ  ฟิลด์เหตุผลการปฏเิสธ จะยงัคงเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นเมือ่ผูใ้ชเ้ลอืกคา่ทีถู่กเปลีย่นชือ่ในเพจปฏเิสธลดี 

เก่ียวกบัการจาํกดัค่ารหสัปฏิเสธ 
ฟิลด์สถานะจะถูกแสดงในเพจปฏเิสธลดี ฟิลด์สถานะเป็นแบบอ่านอย่างเดยีวและจะถูกตัง้คา่เป็น ปฏเิสธ คณุสามารถจํากดัคา่ทีจ่ะมใีหผู้ใ้ชเ้ลอืกไดใ้นฟิลดร์หสัปฏเิสธในเพจปฏเิสธลดี 
โดยวธิกีารกาํหนดรายการสาํหรบัเลอืกตามลาํดบัขัน้ทีม่ฟิีลด์สถานะใหเ้ป็นรายการสาํหรบัเลอืกหลกั และกาํหนดใหฟิ้ลด์รหสัปฏเิสธใหเ้ป็นรายการสาํหรบัเลอืกทีเ่กีย่วขอ้ง 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการกําหนดรายการสาํหรบัเลอืกตามลาํดบัขัน้ โปรดดูที ่การกําหนดรายการส◌ําหรบัเลอืกตามลาํดบัขัน้ (ในหน้า 161) คุณยงัสามารถปิดใชง้านคา่รหสัปฏเิสธได ้โปรดดูที ่
การเปลีย่นคา่รายการสาํหรบัเลอืก (ในหน้า 132) 

หมายเหตุ: คณุสามารถใชเ้ฉพาะฟิลด์สถานะเป็นรายการสาํหรบัเลอืกหลกัในการจํากดัคา่ในฟิลด์รหสัปฏเิสธ 
 

การตัง้ค่าการกาํหนดการประมาณการ 
การประมาณการใน Oracle CRM On Demand จะสรา้งการประมาณการของการขายโดยอตัโนมตัติามการตัง้คา่ทีคุ่ณกาํหนด 
การประมาณการจะถูกสรา้งโดยอตัโนมตัใินทกุสปัดาหห์รอืทกุเดอืน แต่ละการประมาณการทีถู่กสรา้งขึน้จะถูกบนัทกึไวใ้นการเกบ็ขอ้มลู เป็นเรคคอร์ดประวตัทิีค่ณุสามารถอา้งถงึและวเิคราะหไ์ด ้

ประมาณการคอื สแนปชอทของขอ้มลูเกีย่วกบัรายไดแ้ละรายไดท้ีค่าดวา่จะไดร้บัของไตรมาส 
ประมาณการทาํใหผู้เ้ชีย่วชาญดา้นการขายและผูจ้ดัการทาํการตดิตามประสทิธภิาพการขายรายไตรมาสกบัโควตา้ทีว่างแผนไว ้รายไดต้ามจรงิเมือ่ปิด และรายไดท้ีค่าดไว ้
ทาํใหท้ราบถงึสถานะปจัจุบนัของโอกาสทางการขาย 
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ผูเ้ขา้รว่มในประมาณการไดร้บัเลอืกตามบทบาท ตอ้งตัง้คา่โครงสรา้งการจดัทาํรายงานของบรษิทัของคณุ 
และบทบาททีค่ณุเลอืกสาํหรบัผูเ้ขา้รว่มประมาณการเพือ่ปรบัเพิม่บทบาทของผูเ้ขา้รว่มไปยงัผูใ้ชร้ะดบับนสดุหนึง่คนโดยทัว่ไปผูใ้ชร้ะดบัสงูสดุนี้คอืรองประธานบรษิทัหรอื CEO 

เมือ่คณุสรา้งการประมาณการ Oracle CRM On Demand จะอเลติพนกังานวา่การประมาณการไดถู้กสรา้งขึน้แลว้และพรอ้มสาํหรบัการตรวจสอบแลว้ 
โดยการโพสต์อเลติไวใ้นโฮมเพจของฉันสาํหรบัผูเ้ขา้รว่มแต่ละคนเป็นเวลา 2 วนั ในการขยายชว่งเวลาในการแสดงอเลติออกไป ใหอ้ปัเดตฟิลด์วนัทีห่มดอายุสาํหรบัอเลติดงักลา่ว 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัอเลติ โปรดดูที ่การเผยแพรอ่เลติของบรษิทั (ในหน้า 72) 

การกําหนดประเภทการประมาณการ 
บรษิทัของคุณสามารถใชป้ระมาณการเป็นพื้นฐานสาํหรบั: โอกาสทางการขาย ผลติภณัฑ์ บรษิทั หรอืผูต้ดิต่อ ประมาณการมสีีป่ระเภท: 

 ผลติภณัฑท์ีม่โีอกาสทางการขาย 

 รายไดจ้ากโอกาสทางการขาย 

 รายไดข้องบรษิทั 

 รายไดข้องผูต้ดิตอ่ 

บรษิทัของคุณสามารถจดัทาํประเภทประมาณการไดห้ลากหลายในวนัทีป่ระมาณการทีร่ะบุทีก่าํหนดไวส้าํหรบัการจดัทาํประมาณการ เมือ่คณุเลอืกตัง้คา่ประมาณการสาํหรบับรษิทัของคณุ 
คณุกาํหนดประเภทประมาณการทีใ่ชก้บัทัง้บรษิทัของคณุ  

หมายเหตุ: ประมาณการแต่ละประเภทตอ้งใหพ้นกังานขายดําเนนิการ 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดแ้จง้พนักงานขายวา่คณุใชป้ระเภทประมาณการใดกอ่นทีพ่นกังานขายจะเริม่ตน้การจดัทาํเรคคอรด์โอกาสทางการขาย บรษิทั และผูต้ดิต่อ 

ประมาณการผลิตภณัฑ์ท่ีมีโอกาสทางการขาย 
ประมาณการผลติภณัฑท์ีม่โีอกาสทางการขายจะรายงานผลติภณัฑท์ีม่โีอกาสทางการขาย ตวัเลขทีป่ระมาณการในประมาณการผลติภณัฑท์ีม่โีอกาสทางการขายคาํนวณจากฟิลด์ปรมิาณ รายได ้
และรายไดท้ีค่าดไวส้าํหรบัทกุผลติภณัฑท์ีผู่เ้ขา้ร่วมประมาณการเป็นเจา้ของ และมรีายไดท้ีจ่ะรบัรูใ้นระหวา่งระยะเวลาทีป่ระมาณการ 
สามารถรายงานรายไดผ้ลติภณัฑ์ครัง้เดยีวหรอืรายงานตามรอบระยะเวลาทีก่าํหนด 

ประมาณการผลติภณัฑท์ีม่โีอกาสทางการขายตอ้งใหพ้นกังานขายเชือ่มโยงผลติภณัฑก์บัเรคคอรด์โอกาสทางการขาย พนกังานขายตอ้งกรอกขอ้มลูในฟิลด์ปรมิาณ ราคาซือ้ และวนัทีเ่ริม่ต้นและปิด 
เพือ่หาผลติภณัฑท์ีต่อ้งการรวมไวใ้นประมาณการ 

ในการรวมในประมาณการ ผลติภณัฑท์ีม่โีอกาสทางการขายตอ้ง: 

 มวีนัทีปิ่ดในระหว่างงวดประมาณการ 

 มเีจา้ของเป็นผูเ้ขา้รว่มประมาณการ 

ตอ้งใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเพือ่ใหค้า่ของเรคคอรด์เพิม่ในประมาณการรายไดบ้รษิทัของคุณ สาํหรบัขอ้มลูรายละเอยีด โปรดดูที ่เกีย่วกบัโอกาสทางการขายและประมาณการ 

ตัง้คา่ประมาณการผลติภณัฑ์ทีม่โีอกาสทางการขายหากบรษิทัของคณุตอ้งการประมาณการแบบครัง้เดยีวหรอืแบบซํ้าขึน้อยู่กบัผลติภณัฑ์ 

ประมาณการรายได้จากโอกาสทางการขาย  
ประมาณการรายไดจ้ากโอกาสทางการขายจะรายงานรายไดท้ีบ่นัทกึไวใ้นเรคคอรด์โอกาสทางการขาย 
ตวัเลขประมาณการคาํนวณจากฟิลด์รายไดแ้ละรายไดท้ีค่าดไวใ้นเรคคอรด์โอกาสทางการขายทัง้หมดหากตรงตามเงือ่นไขต่อไปนี้: 

 โอกาสทางการขายมวีนัทีปิ่ดในระหวา่งงวดประมาณการ 

 หากเป็นไปตามขอ้ใดขอ้หนึง่ต่อไปนี้: 

 โอกาสทางการขายมเีจา้ของเป็นผูเ้ขา้รว่มประมาณการ 
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 ผูเ้ขา้รว่มการประมาณการคอืสมาชกิของทมีโอกาสทางการขาย และมสี่วนแบ่งรายไดจ้ากโอกาสทางการขายทีส่งูกวา่ศูนย์เปอรเ์ซน็ต์ 
(นัน่คอืค่าในฟิลด์การแบ่งเป็นเปอรเ์ซน็ต์ในเพจทมีโอกาสทางการขายนัน้มากกวา่ศูนย์) 

หมายเหตุ: สาํหรบัรายไดจ้ากโอกาสทางการขายทีจ่ะแบ่งกนัในสมาชกิในทมี ตอ้งเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายแบ่งรายไดจ้ากโอกาสทางการขายในโปรไฟลบ์รษิทั 

ประมาณการรายไดจ้ากโอกาสทางการขายตอ้งใหพ้นกังานขายป้อนขอ้มลูลงในฟิลด์รายไดจ้ากโอกาสทางการขายและวนัทีปิ่ด เพือ่หาโอกาสทางการขายทีต่อ้งการใหร้วมในประมาณการ 
โดยไมค่าํนงึถงึผลติภณัฑท์ีเ่ชือ่มโยง 

ตอ้งใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเพือ่ใหค้า่ของเรคคอรด์เพิม่ในประมาณการรายไดบ้รษิทัของคุณ สาํหรบัขอ้มลูรายละเอยีด โปรดดูที ่เกีย่วกบัโอกาสทางการขายและประมาณการ 

ใชป้ระมาณการรายไดจ้ากโอกาสทางการขายหากคณุตอ้งประมาณการยอดรวมของรายไดจ้ากโอกาสทางการขาย โดยไมค่าํนงึวา่รายไดท้ีม่าจากผลติภณัฑแ์ต่ละตวัมเีทา่ใด 

ประมาณการจากรายได้ของบริษทั และผูติ้ดต่อ  
ประมาณการรายไดข้องบรษิทัและผูต้ดิต่อรายงานรายไดท้ีแ่สดงอยู่ในเรคคอรด์รายไดท้ีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์บรษิทัหรอืผูต้ดิต่อ 
ตวัเลขประมาณการคาํนวณจากฟิลด์รายไดแ้ละรายไดท้ีค่าดไวส้าํหรบัเรคคอรด์ทีต่รงตามเกณฑท์ีร่วมในประมาณการ ในการรวมในประมาณการ 
เรคคอรด์รายไดข้องบรษิทัหรอืผูต้ดิต่อตอ้งตรงตามเงือ่นไขต่อไปนี้:  

 เรคคอรด์ตอ้งมเีจา้ของเป็นผูเ้ขา้รว่มประมาณการ 

 เรคคอรด์ตอ้งมสีถานะเปิด รอดําเนนิการ หรอืปิด 

 เรคคอรด์ตอ้งมฟิีลด์ประมาณการทีเ่ลอืก 

 เรคคอรด์ไมส่ามารถเชือ่มโยงกบัโอกาสทางการขาย 

 เรคคอรด์ตอ้งมรีายไดท้ีม่กีาํหนดการรบัรูร้ะหวา่งงวดประมาณการ 

รายไดข้องบรษิทัหรอืผูต้ดิต่อสามารถรายงานไดค้รัง้ละหนึง่รายการ หรอืสามารถตัง้คา่ใหเ้กดิซํ้าในชว่งระยะเวลาหนึง่ได ้
ประมาณการรายไดข้องบรษิทัและผูต้ดิต่อกาํหนดใหผู้ใ้ชต้อ้งเชือ่มโยงรายไดก้บัเรคคอรด์บรษิทัหรอืผูต้ดิต่อ และผูใ้ชย้งัตอ้งอปัเดตฟิลด์วนัทีเ่ริม่ต้น/ปิด สถานะ 
และประมาณการบนเรคคอรด์รายไดเ้พือ่ระบุผลติภณัฑท์ีต่อ้งการใหร้วมอยู่ในประมาณการดว้ย 

ตอ้งใหข้อ้มลูเพิม่เตมิบางสว่นสาํหรบัคา่ของเรคคอรด์ทีท่าํใหร้ายไดป้ระมาณการของบรษิทัเพิม่ข ึน้ สาํหรบัขอ้มลูในรายละเอยีด โปรดดูที ่การตดิตามรายไดจ้ากบรษิทั และ การตดิตามรายไดจ้ากผูต้ดิต่อ 

ตัง้คา่ประมาณการรายไดข้องบรษิทั หรอืผูต้ดิต่อ หากบรษิทัของคณุตอ้งประมาณการรายไดแ้บบครัง้เดยีวหรอืแบบซํ้า 

การเลือกระยะเวลาการประมาณการ 
คณุสามารถตัง้คา่ประมาณการเพือ่แสดงประมาณการรายไดไ้ดส้งูสดุ 4 ไตรมาส ดว้ยความสามารถของการประมาณการเพิม่เตมิ 
คณุสามารถดูประมาณการสาํหรบัไตรมาสปจัจุบนัและสาํหรบัไตรมาสทีห่นึ่ง สองหรอืสามต่อไปนี้ได ้

ตามคา่ดฟีอลต์ ระยะเวลาประมาณการจะถูกกาํหนดเป็นหนึง่ไตรมาส (หมายถงึรวมเฉพาะไตรมาสปจัจุบนัในประมาณการ) เมือ่คณุเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ระยะเวลาเพือ่รวมหลายไตรมาส 
ประมาณการจะรวมไตรมาสปจัจุบนัและไตรมาสในอนาคต เชน่ ถา้คณุเลอืกระยะเวลาประมาณการสองไตรมาส ประมาณการจะรวมไตรมาสปจัจุบนัและไตรมาสถดัไป 

การกําหนดบทบาทการประมาณการ 
ในสว่นหนึง่ของการกาํหนดการประมาณการ คณุจะตอ้งเลอืกบทบาททีจ่ะมสีว่นร่วม เมือ่คณุเพิม่บทบาทในการกาํหนดการประมาณการ 
ผูใ้ชท้กุคนทีไ่ดร้บัการระบุบทบาทนัน้จะถูกกาํหนดเป็นผูเ้ขา้รว่มการประมาณการ 

การตัง้ค่าผูใ้ช้สาํหรบัการประมาณการ 
ผูใ้ชท้ีค่ณุตอ้งการรวมในการประมาณการบรษิทัของคณุตอ้งตัง้คา่อย่างถูกตอ้ง เรคคอรด์ผูใ้ชข้องพวกเขาตอ้งตรงตามเงือ่นไขต่อไปนี้: 

 เรคคอรด์ตอ้งมคีา่ทีใ่ชไ้ดใ้นฟิลด์บทบาท  
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 เรคคอรด์จะตอ้งมคีา่ทีถู่กตอ้งในฟิลด์ผูร้บัรายงาน หรอืฟิลด์ผูร้บัรายงาน (ชือ่ย่อ) ขึน้อยูก่บัวา่ฟิลด์ใดปรากฏบนโครงรา่งเพจสาํหรบัเรคคอรด์ผูใ้ช ้

 สถานะของผูใ้ชต้อ้งกาํหนดเป็นใชง้านหากคณุไมเ่ลอืกตวัเลอืกอนุญาตใหป้ระมาณการสาํหรบัผูใ้ชท้ีไ่มใ่ชง้าน  

คาํเตือน: หากผูใ้ชค้นใดคนหนึ่งทีร่วมในประมาณการไมไ่ดร้บัการตัง้คา่อย่างถกูตอ้ง ประมาณการทัง้หมดจะลม้เหลว 

ตวัอย่างของโครงจดัทาํการรายงานและบทบาทของการประมาณการ 
ในการสรา้งประมาณการ คณุจะตอ้งตัง้คา่โครงสรา้งการรายงานของบรษิทัของคณุใหถู้กตอ้ง ลาํดบัชัน้ประมาณการจะขึน้อยู่กบัลาํดบัชัน้ทีร่ะบุไวใ้นฟิลด์ผูร้บัรายงาน หรอืฟิลด์ผูร้บัรายงาน (ชือ่ย่อ) 
บนเรคคอรด์ผูใ้ช ้ผูเ้ขา้รว่มประมาณการทัง้หมด ยกเวน้ผูใ้ชร้ะดบับนสดุ จะตอ้งรายงานไปยงัผูเ้ขา้รว่มประมาณการอกีหนึง่ราย เพือ่ใหแ้ต่ละประมาณการรวมกนัเป็นหนึง่ประมาณการของทัง้บรษิทั 
หากมผีูเ้ขา้ร่วมประมาณการมากกวา่หนึง่คนไมไ่ด้รายงานไปยงัผูเ้ขา้รว่มประมาณการอกีคน หรอืหากมผีูจ้ดัการทีม่ผีูเ้ขา้ร่วมประมาณการเป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทีม่สีถานะเป็นไมใ่ชง้าน 
ประมาณการดงักลา่วจะลม้เหลว 

หมายเหตุ: หากลม้เหลวในการจดัทาํประมาณการอนัเนื่องมาจากโครงสรา้งการจดัทาํรายงาน ผูต้ดิต่อหลกั (ระบุไวใ้นโปรไฟลข์องบรษิทั) จะไดร้บัแจง้ทางอเีมลจ์ากฝา่ยบรกิารลกูคา้ 
หลงัจากแกไ้ขโครงสรา้งการรายงานและอปัเดตประมาณการแลว้ จะจดัทาํประมาณการโดยอตัโนมตัใินคนืนัน้ แมว้า่จะไมใ่ชค่นืทีท่าํประมาณการตามปกต ิ

ตารางต่อไปนี้แสดงโครงสรา้งการจดัทาํรายงานและบทบาทผูเ้ขา้ร่วมทีใ่ชไ้ดแ้ละใชไ้มไ่ดเ้มือ่จดัทาํประมาณการ 

สาํหรบัโครงสร้างการจดัทาํรายงานน้ี ประมาณการท่ีใช้ได้หรือล้มเหล

ว 
เน่ืองจาก 

 

ใชไ้ดก้บับทบาทนี้: 

 ผูบ้รหิาร 

 ผูจ้ดัการฝา่ยขาย 

 พนกังานขายนอกสถานที ่

ผูเ้ขา้รว่มปรบัเพิม่ไปยั

งผูเ้ขา้รว่มบนสดุระดบั

หนึง่คน 

ลม้เหลวกบับทบาทนี้: 

 ผูจ้ดัการฝา่ยขาย 

 พนกังานขายนอกสถานที ่

ผูเ้ขา้รว่มไมป่รบัเพิม่ไ

ปยงัผูเ้ขา้รว่มหนึ่งคน 
แต่ปรบัเพิม่ไปยงัผูจ้ดั

การฝา่ยขาย 2 คน  

ลม้เหลวกบับทบาทนี้: 

 ผูบ้รหิาร 

 พนกังานขายนอกสถานที ่

พนกังานขายนอกสถา

นทีป่รบัเพิม่ไปยงัผูจ้ดั

การฝา่ยขายซึง่ไมไ่ดเ้

ป็นผูเ้ขา้รว่ม 
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สาํหรบัโครงสร้างการจดัทาํรายงานน้ี ประมาณการท่ีใช้ได้หรือล้มเหล

ว 
เน่ืองจาก 

 

ใชไ้ดก้บับทบาทนี้: 

 ผูบ้รหิาร 

 ผูจ้ดัการฝา่ยขาย 

 พนกังานขายนอกสถานที ่

ผูเ้ขา้รว่มปรบัเพิม่ไปยั

งผูเ้ขา้รว่มหนึง่คน 

 

ลม้เหลวกบับทบาทนี้: 

 ผูบ้รหิาร 

 ผูจ้ดัการฝา่ยขาย 

 พนกังานขายนอกสถานที ่

ผูเ้ขา้รว่มสองคนไมไ่ดไ้

มไ่ดอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชา

ของบุคคลใด 
ผูเ้ขา้รว่มหนึง่คนเทา่นั ้

น 
(ทีอ่ยู่บนสดุของโครงจั
ดทํา) 
ทีไ่มอ่ยู่ใตบ้งัคบับญัชา

ของบุคคลใด 

การรวมผูใ้ช้ท่ีไมใ่ช้งานในประมาณการ 
ประมาณการสามารถรวมผูใ้ชท้ีไ่มใ่ชง้านและผูใ้ชท้ีใ่ชง้าน เมือ่คณุตัง้คา่การกาํหนดประมาณการ คณุตอ้งระบุวา่จะรวมผูใ้ชท้ีไ่มใ่ชง้านในประมาณการหรอืไม ่

การอนุญาตให้ผูจ้ดัการส่งประมาณการของผูใ้ต้บงัคบับญัชาท่ีรายงานตรง 
เมือ่คณุตัง้คา่การกาํหนดประมาณการ คณุตอ้งระบุวา่ผูจ้ดัการสามารถสง่ประมาณการของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทีร่ายงานตรงไดโ้ดยอตัโนมตัหิรอืไม ่เมือ่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทีร่ายงานตรงสง่ประมาณการ 

การประมาณการและปฏิทินการเงินท่ีกาํหนดเอง 
เมือ่ใชป้ฏทินิการเงนิทีก่าํหนดเอง การกําหนดปฏทินิการเงนิทีก่าํหนดเองของบรษิทัของคุณจะใชใ้นการสรา้งการประมาณการ 
ดงันัน้เดอืนของชว่งการประมาณการจะตรงกบัเดอืนในปฏทินิการเงนิทีก่าํหนดเอง   

ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตอ้งจดัทาํเรคคอรด์ปฏทินิการเงนิทีก่ําหนดเองสาํหรบัแต่ละปีทีค่ณุตอ้งการจดัทาํการประมาณการใน Oracle CRM On Demand 
ถา้ไมไ่ดจ้ดัทาํปฏทินิการเงนิใหม้จีํานวนอย่างเพยีงพอทีจ่ําเป็นในการรองรบัระยะเวลาการประมาณการทีเ่ลอืก 
จะทาํใหไ้มส่ามารถสรา้งการประมาณการเป็นชดุและจะทาํใหไ้มส่ามารถจดัทาํการประมาณการได้  

หมายเหตุ: หากสรา้งการประมาณการไม่ไดเ้นื่องจากมปีฏทินิการเงนิไมเ่พยีงพอ ผูต้ดิต่อหลกั (ตามทีร่ะบุไวใ้นโปรไฟลบ์รษิทั) จะไดร้บัการแจง้ทางอเีมลจ์ากฝา่ยบรกิารลูกคา้ 
หลงัจากทีจ่ดัทาํเรคคอรด์ปฏทินิการเงนิเพือ่รองรบัการกาํหนดการประมาณการ และอปัเดตการกาํหนดการประมาณการ การประมาณการจะถูกสรา้งขึน้โดยอตัโนมตัใินคนืนัน้ 
แมว้า่จะไมใ่ชค่นืการประมาณการตามปกตกิต็าม 

เก่ียวกบัการแจ้งทางอีเมลส์าํหรบัความล้มเหลวในการประมาณการ 
ในการแจง้ทางอเีมล์ทีจ่ะสง่เมือ่การประมาณการลม้เหลว ทีอ่ยู่จากจะเป็น donotreply@crmondemand.com เสมอ และฟิลด์ผูส้ง่จะถูกตัง้คา่เป็น 
support@crmondemand.com เสมอ Oracle CRM On Demand จะเพิม่สตรงิหนึ่งเขา้กบัอเีมลแ์ต่ละฉบบัเพือ่ใหส้ามารถตดิตามไดใ้นระบบการสง่อเีมลท์ี ่
Oracle ถา้ผูร้บัอเีมลพ์ยายามตอบกลบัอเีมล ์ทีอ่ยู่ในฟิลด์ถงึในการตอบกลบัจะถูกตัง้คา่เป็น support@crmondemand.com โดยอตัโนมตั ิ
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ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารตัง้คา่การกาํหนดการประมาณการ 

การตัง้ค่าการกาํหนดการประมาณการ 

1 ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ 

2 ในสว่นการจดัการกระบวนการทางธุรกจิ คลกิทีล่งิค ์กฎขอ้มลูและการระบุ 

3 ใตส้ว่นการจดัการประมาณการ ใหค้ลกิทีก่ารกาํหนดประมาณการ 

4 ในเพจการกําหนดประมาณการ คลกิ อปัเดต 

5 ในขัน้ตอนที ่1 เลอืกประเภทการประมาณการ: เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายใชง้านสาํหรบัการประมาณการแต่ละประเภททีค่ณุตอ้งการสรา้ง 

บรษิทัของคุณสามารถประมาณการรายไดจ้ากยอดขายตามผลติภณัฑม์โีอกาสทางการขาย รายไดจ้ากโอกาสทางการขาย รายไดข้องบรษิทั และรายไดข้องผูต้ดิต่อ 

6 ในขัน้ตอนที ่2 เลอืกความถีก่ารประมาณการ: 

a ในฟิลด์ระยะเวลาประมาณการ ใหเ้ลอืกระยะเวลาประมาณการ 

หมายเหตุ: การตัง้คา่ปฏทินิการเงนิทีเ่ลอืกสาํหรบับรษิทัของคุณจะกาํหนดระยะเวลาของแต่ละไตรมาส 
วนัทีเ่ริม่ตน้และวนัทีส่ ิน้สดุของระยะเวลาการประมาณการจะคาํนวณจากวนัทีเ่ริม่ต้นของปฏทินิการเงนิและประเภทปฏทินิการเงนิทีก่าํหนดไวใ้นโปรไฟลบ์รษิทั 
สาํหรบัปฏทินิการเงนิประเภทปฏทินิการเงนิทีก่าํหนดเอง วนัทีเ่ริม่ตน้และวนัทีส่ ิน้สดุจะขึน้อยู่กบัปฏทินิการเงนิตามทีก่าํหนดโดยผูดู้แลระบบของบรษิทัคุณ 

b ในฟิลด์จดัทาํสแนปชอทการประมาณการแต่ละสแนปชอท ใหร้ะบุวา่จะจดัทาํสแนปชอทการประมาณการบ่อยครัง้เทา่ใด 

คณุสามารถเลอืกประมาณการรายสปัดาห ์รายเดอืน หรอืรายปี 

หมายเหตุ: หากคุณเลอืกเดอืน ประเภทปฏทินิการเงนิทีเ่ลอืกของบรษิทัจะกาํหนดระยะเวลาของเดอืน 

c ในฟิลด์วนัสแนปชอทการประมาณการ เลอืกวนัของเดอืนหรอืสปัดาหท์ีจ่ะจดัทาํสแนปชอทการประมาณการ 

การประมาณการจะถูกสรา้งขึน้ทีจุ่ดเริม่ตน้ของวนัทีเ่ลอืก (นัน่คอืทีเ่วลาหนึง่นาทหีลงัจากเทีย่งคนื) ในเขตเวลาของสถานทีโ่ฮสต ์
หากการประมาณการของคณุเป็นแบบรายเดอืนและเดอืนปจัจุบนันัน้ไมม่วีนัทีไ่ดร้บัเลอืกใหเ้ป็นวนัทีจ่ะสรา้งการประมาณการ Oracle CRM On Demand 
จะปรบัสแนปชอทเพือ่สรา้งการประมาณการในวนัสดุทา้ยของเดอืนนัน้ ตวัอย่างเชน่ หากวนัทีส่แนปชอทการประมาณการถูกตัง้คา่เป็นวนัที ่30 
และเดอืนปจัจุบนันัน้เป็นเดอืนกมุภาพนัธ์ Oracle CRM On Demand จะปรบัสแนปชอทการประมาณการเพือ่สรา้งการประมาณการในวนัที ่28 

7 ในขัน้ตอนที ่3 เลอืกบทบาทการประมาณการ: 

a เพิม่บทบาทใหก้บัผูใ้ชท้ีเ่ขา้รว่มในประมาณการลงในพืน้ทีบ่ทบาทประมาณการ คลกิลูกศรเพือ่ยา้ยบทบาทบรษิทัไปยงัรายการบทบาทประมาณการ 

b ในการใชป้ระมาณการกบัผูใ้ชท้ีไ่มใ่ชง้านได ้เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายใชป้ระมาณการกบัผูใ้ชท้ีไ่มใ่ชง้านได ้

c ในการอนุญาตใหผู้จ้ดัการสง่ประมาณการของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทีร่ายงานตรงโดยอตัโนมตั ิเลอืกสง่ประมาณการโดยอตัโนมตัสิาํหรบัทมีเมือ่เลอืกชอ่งทําเครือ่งหมายสง่โดยผูจ้ดัการ 

8 คลกิ เสรจ็สิน้ 

9 ในเพจการกําหนดประมาณการ ใหต้รวจสอบรายละเอยีดประมาณการโดยการตรวจดูความถีส่แนปชอทการประมาณการ วนัทีส่แนปชอทการประมาณการ วนัทีข่องชดุการประมาณการถดัไป 
และรายชือ่ผูเ้ขา้รว่มชดุการประมาณการ 

คาํเตือน: หลงัจากทีค่ณุตัง้คา่การกาํหนดการประมาณการ การเปลีย่นแปลงเรคคอรด์ผูใ้ชห้รอืปฏทินิการเงนิจําเป็นตอ้งใหค้ณุอปัเดตการตัง้คา่การกาํหนดการประมาณการของคณุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ 
โปรดดูที ่การอปัเดตการกาํหนดการประมาณการ (ในหน้า 443) 
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การอปัเดตการกาํหนดการประมาณการ 
คณุสามารถอปัเดตการกาํหนดการประมาณของบรษิทัของคุณเพือ่เปลีย่นแปลงความถีก่ารประมาณการ หรอืเพิม่หรอืลบบทบาท และอืน่ๆ ได ้นอกจากนัน้ 
เมือ่ทาํการเปลีย่นแปลงบางอย่างในเรคคอรด์ผูใ้ช ้หรอืทาํการแกไ้ขปฏทินิการเงนิของคุณ คณุตอ้งอปัเดตการกาํหนดการประมาณการเพือ่รวมการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว 

คณุตอ้งอปัเดตการกาํหนดการประมาณการเมือ่ทําการเปลีย่นแปลงต่อไปนี้: 

 ผูจ้ดัการสาํหรบัผูเ้ขา้รว่มการประมาณการมกีารเปลีย่นแปลง ขอ้มลูผูจ้ดัการถูกจดัเกบ็ไวใ้นเรคคอร์ดผูใ้ชข้องผูเ้ขา้รว่มการประมาณการในฟิลด์ผูร้บัรายงาน หรอืฟิลด์ผูร้บัรายงาน (ชือ่ย่อ) 
ขึน้อยูก่บัฟิลด์ทีป่รากฏบนโครงรา่งเพจสาํหรบัเรคคอรด์ผูใ้ช ้

หากผูจ้ดัการสาํหรบัผูเ้ขา้รว่มการประมาณการมกีารเปลีย่นแปลง คณุจะตอ้งอปัเดตการกาํหนดการประมาณการดงัต่อไปนี้: 

 หากบทบาททีร่ะบุใหก้บัผูจ้ดัการใหมไ่มไ่ดร้วมในการกาํหนดการประมาณการในขณะนี้ คณุตอ้งเพิม่บทบาทในการกาํหนดการประมาณการ 

 หากบทบาททีร่ะบุใหก้บัผูจ้ดัการใหม่รวมในการกาํหนดการประมาณการในขณะนี้ 
คณุตอ้งรเีฟรชการกาํหนดการประมาณการเพือ่ใหโ้ครงสรา้งการรายงานใหมม่ผีลในการประมาณการในอนาคต 

หมายเหตุ: ลาํดบัชัน้ผูเ้ขา้รว่มการประมาณการตอ้งรวมผูจ้ดัการของทกุคน ยกเวน้บุคคลทีอ่ยู่ระดบับนสดุ 

 ผูใ้ชท้ีเ่ป็นผูเ้ขา้รว่มในลาํดบัชัน้การประมาณการถูกเลกิใช ้

เมือ่พนกังานออกจากบรษิทั คณุตอ้งเปลีย่นสถานะของผูใ้ชด้งักลา่วเป็นไมใ่ชง้าน หากพนกังานทีไ่มใ่ชง้านเป็นผูจ้ดัการในลาํดบัชัน้การประมาณการ 
ตอ้งอปัเดตเรคคอรด์ผูใ้ชข้องผูเ้ขา้รว่มการประมาณการทีร่ายงานต่อพนักงานดงักลา่วดว้ย 

ในกรณนีี้ คณุตอ้งอปัเดตการกําหนดการประมาณการดงันี้:  

 หากบทบาททีร่ะบุใหก้บัผูจ้ดัการใหมไ่มไ่ดร้วมในการกาํหนดการประมาณการในขณะนี้ คณุตอ้งเพิม่บทบาทในการกาํหนดการประมาณการ 

 หากบทบาททีร่ะบุใหก้บัผูจ้ดัการใหม่รวมในการกาํหนดการประมาณการในขณะนี้ 
คณุตอ้งรเีฟรชการกาํหนดการประมาณการเพือ่ใหโ้ครงสรา้งการรายงานใหมม่ผีลในการประมาณการในอนาคต 

หมายเหตุ: หากการกาํหนดการประมาณการของคณุอนุญาตการประมาณการของผูใ้ชท้ีไ่มใ่ชง้าน 
คณุไมจ่ําเป็นตอ้งอปัเดตการกาํหนดการประมาณการเมือ่ไมใ่ชง้านผูเ้ขา้รว่มการประมาณการ 

 ผูใ้ชถู้กเพิม่หรอืลบออกจากบทบาททีร่วมในการกําหนดการประมาณการ 

ในกรณนีี้ คณุเพยีงแคร่เีฟรชการกาํหนดการประมาณการเพือ่ใหร้วมการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว 

 ทาํการเปลีย่นแปลงในปฏทินิการเงนิของคณุ 

ในกรณนีี้ คณุเพยีงแคร่เีฟรชการกาํหนดการประมาณการเพือ่ใหร้วมการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว 

หมายเหตุ: คณุตอ้งรเีฟรชการกาํหนดการประมาณการเมือ่ทาํการเปลีย่นแปลงในปฏทินิการเงนิของคณุ โดยไมค่าํนงึถงึประเภทของปฏทินิการเงนิทีบ่รษิทัของคณุใช ้
(มาตรฐานหรอืกาํหนดเอง) 

หมายเหตุ: เมือ่ทาํการเปลีย่นแปลงทีอ่ธบิายไวใ้นทีน่ี้ใน Oracle CRM On Demand การประมาณการทีส่รา้งจะไมแ่สดงการเปลีย่นแปลงจนกวา่จะอปัเดตการกาํหนดการประมาณการ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้จะอธบิายวธิกีารอปัเดตการกาํหนดการประมาณการ 

การอปัเดตการกาํหนดการประมาณการ 

1 ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ 

2 ในสว่นการจดัการกระบวนการทางธุรกจิ คลกิทีล่งิค ์กฎขอ้มลูและการระบุ 

3 ใตส้ว่นการจดัการประมาณการ ใหค้ลกิทีก่ารกาํหนดประมาณการ 

4 ในเพจการกําหนดประมาณการ คลกิ อปัเดต 
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5 ในขัน้ตอนที ่1: เลอืกประเภทการประมาณการ หากตอ้งทาํการเปลีย่นแปลง ใหท้าํการเปลีย่นแปลง 

6 คลกิ ขัน้ตอนที ่2: เลอืกความถีก่ารประมาณการ 

7 หากตอ้งทาํการเปลีย่นแปลงในขัน้ตอนที ่2: เลอืกความถีก่ารประมาณการ ใหท้าํการเปลีย่นแปลง 

8 คลกิ ขัน้ตอนที ่3: เลอืกบทบาทการประมาณการ 

9 หากตอ้งทาํการเปลีย่นแปลงในขัน้ตอนที ่3: เลอืกบทบาทการประมาณการ ใหท้าํการเปลีย่นแปลง 

10 คลกิ เสรจ็สิน้ 

การกาํหนดการประมาณการของคณุจะอปัเดตโดยอตัโนมตั ิและสรปุของการกําหนด รวมถงึรายการผูเ้ขา้รว่มการประมาณการทีอ่ปัเดต จะแสดงในเพจการกําหนดการประมาณการ 
 

การตัง้ค่ากระบวนการขาย ชนิด และการฝึกอบรม 
คณุสามารถจดัทาํวธิกีารขายทีก่าํหนดเองซึง่สะทอ้นความตอ้งการและความซบัซอ้นของระบบการขายของคณุ และแนะนําพนักงานขายของคณุในขณะทีท่าํงานกบัขอ้ตกลงในขัน้ตอนต่างๆ ของการขาย 

คณุสามารถปรบัขอ้มลูขัน้ตอนการขายใหส้ะทอ้นกระบวนการขายหรอืแนวทางดําเนินธุรกจิของบรษิทั เมือ่พนกังานจดัทาํหรอือปัเดตโอกาสทางการขาย 
พนกังานจะเลอืกขัน้ตอนของการขายทีแ่สดงใหเ้หน็วา่ความคบืหน้าของโอกาสทางการขายในกระบวนการขาย ขัน้ตอนการขายแต่ละขัน้ตอนจะเชือ่มโยงกบัเปอรเ์ซน็ต์ 
ขอ้มลูนี้จะถูกใชก้บัรายงานและการประมาณการ ตลอดจนไปป์ไลน์ รายไดท้ีค่าดไว ้และการคาํนวณรายไดเ้มือ่ปิดอของคณุ 

คณุสามารถดําเนนิการต่อไปนี้โดยทีเ่ป็นสว่นหนึ่งของการปรบัแต่งคา่ของขัน้ตอนการขาย: 

 เปลีย่นชือ่ข ัน้ตอนการขาย 

 เพิม่หรอืลดขัน้ตอนการขาย 

 เปลีย่นลาํดบัขัน้ตอนการขาย 

 เปลีย่นเปอรเ์ซน็ต์ของความเป็นไปไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัขัน้ตอนการขาย 

เก่ียวกบักระบวนการขาย 
ระบบการขายบางอย่างตอ้งการกระบวนการขายรปูแบบเดยีวโดยมขี ัน้ตอนการขายหนึง่ชดุ 
ระบบการขายอืน่อาจซบัซอ้นกว่าและตอ้งการกระบวนการขายหลายรปูแบบซึง่มขี ัน้ตอนการขายทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละรปูแบบ ตวัอย่างเชน่ 
พนกังานขายภายในอาจดําเนนิการตามกระบวนการขายทีแ่ตกต่างจากทีพ่นกังานขายนอกสถานทีใ่ช ้

นอกจากนัน้ พนกังานขายอาจตอ้งการดําเนนิตามกระบวนการขายทีแ่ตกต่างสาํหรบัโอกาสทางการขายทีแ่ตกต่าง ตวัอย่างเชน่ เมือ่พนกังานขายของคณุกาํลงัขายอุปกรณ์ชิ้นหนึง่ 
พวกเขาอาจตอ้งการดําเนนิตามกระบวนการขายแบบหลายขัน้ตอน แต่เมือ่พวกเขากาํลงัขายสญัญาบรกิาร กระบวนการอาจสัน้ลงและมขี ัน้ตอนการขายทีน้่อยลง 

ในการปรบัปรงุวธิกีารขายของคณุ คณุสามารถกาํหนดชดุของขัน้ตอนการขายต่างๆ ใหเ้ป็นกระบวนการขาย และเชือ่มโยงแต่ละกระบวนการเขา้กบัสิง่ต่อไปนี้:  

 ประเภทโอกาสทางการขาย  

 บทบาทของผูใ้ช ้

วธินีี้จะทาํใหคุ้ณปรบัแต่งกระบวนการขาย (และขัน้ตอนการขายของแต่ละกระบวนการ) สาํหรบัประเภทของโอกาสทางการขายทีแ่ตกต่าง หรอืบทบาทผูใ้ชท้ีแ่ตกต่าง 

ตวัอย่าง: พนกังานขายของคณุจดัทาํโอกาสทางการขายขึน้มาใหม่ เมือ่ป้อนขอ้มลูเกีย่วกบัโอกาสทางการขาย พนกังานขายเลอืก บรกิาร จากตวัเลอืก ประเภทโอกาสทางการขาย 
การดําเนนิการนี้ทาํใหแ้อปพลเิคชนัแสดงกระบวนการขายทีเ่หมาะสมกบัประเภทโอกาสทางการขาย 

หมายเหตุ: กระบวนการขายซึง่อา้งองิประเภทโอกาสทางการขายจะแกไ้ขกระบวนการขายซึง่อา้งองิบทบาทของผูใ้ชซ้ึง่เป็นทีเ่ป็นคา่ดฟีอลต์ หรอือกีนยัหนึ่ง เมือ่พนกังานจดัทาํโอกาสทางการขายขึน้ 
คา่ดฟีอลต์กระบวนการขายของบทบาทของพนกังานขายจะถูกระบุใหก้บัโอกาสทางการขาย เมือ่พนกังานขายเลอืกประเภทโอกาสทางการขายทีม่กีารระบุกระบวนการขาย 
กระบวนการขายสาํหรบัโอกาสทางการขายจะถูกนํามาใชต้ามประเภทโอกาสทางการขายทีเ่ลอืก 
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เก่ียวกบัขัน้ตอนการขายในการค้นหาและฟิลเตอรร์ายการ 
มกีารกาํหนดขัน้ตอนการขายทีผู่ใ้ชส้ามารถเลอืกในเกณฑ์การคน้หาและฟิลเตอรร์ายการไวด้งันี้: 

 ในการคน้หาเป้าหมายของประเภทเรคคอรด์โอกาสทางการขายในแถบการดําเนนิการ หากฟิลด์ข ัน้ตอนการขายปรากฏเป็นฟิลด์การคน้หา 
ผูใ้ชจ้ะสามารถเลอืกไดเ้ฉพาะขัน้ตอนการขายทีเ่ชือ่มโยงกบักระบวนการขาย ซึง่ระบุใหก้บับทบาทของผูใ้ชห้รอืขัน้ตอนการขายสาํหรบักระบวนการขายดฟีอลต์เทา่นัน้ 
หากไมไ่ดร้ะบกุระบวนการขายใหก้บับทบาทของผูใ้ช ้ขัน้ตอนการขายทีม่จีะไมถู่กจํากดัโดยประเภทโอกาสทางการขาย 
แมว้า่ฟิลด์ประเภทโอกาสทางการขายจะปรากฏใหใ้ชเ้ป็นฟิลด์การคน้หาในแถบการดําเนนิการ และผูใ้ชเ้ลอืกประเภทโอกาสทางการขายสาํหรบัการคน้หา 

 ในการคน้หาขัน้สงูของประเภทเรคคอรด์โอกาสทางการขาย ผูใ้ชส้ามารถเลอืกขัน้ตอนการขายทีม่ใีน Oracle CRM On Demand เป็นคา่ฟิลเตอรส์าํหรบัฟิลด์ข ัน้ตอนการขาย 
คา่ฟิลเตอรท์ีม่จีะไมจ่ํากดัเพยีงขัน้ตอนการขายสาํหรบักระบวนการขายเฉพาะ แมว้่าจะมกีารระบุกระบวนการขายดฟีอลต์ใหก้บับทบาทของผูใ้ชท้ีท่าํการคน้หา 
หรอืผูใ้ชเ้ลอืกประเภทโอกาสทางการขายเป็นฟิลเตอรส์าํหรบัการคน้หา 

 เมือ่ตัง้คา่ฟิลเตอรร์ายการสาํหรบัประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย ผูใ้ชส้ามารถเลอืกขัน้ตอนการขายทีม่ใีน Oracle CRM On Demand 
เป็นคา่ฟิลเตอรส์าํหรบัฟิลด์ข ัน้ตอนการขาย คา่ฟิลเตอรท์ีม่จีะไมจ่ํากดัเพยีงขัน้ตอนการขายสาํหรบักระบวนการขายเฉพาะ 
แมว้า่จะมกีารระบุกระบวนการขายดฟีอลต์ใหก้บับทบาทของผูใ้ชท้ีจ่ดัทาํรายการ หรอืผูใ้ชเ้ลอืกประเภทโอกาสทางการขายเป็นฟิลเตอรส์าํหรบัรายการ 

เก่ียวกบัชนิดขัน้ตอนการขาย 
คณุสามารถตัง้คา่ชนดิขัน้ตอนการขาย เชน่ ขัน้ตอน 1, 2 หรอื 3 ซึง่คณุสามารถเชือ่มโยงไปยงัขัน้ตอนการขายเฉพาะในกระบวนการขาย เมือ่คณุตอ้งการรวมขอ้มลูจากกระบวนการต่างๆ เขา้ดว้ยกนั 
คณุสามารถรนัรายงานกบัชนดิการขาย ซึง่จะใหมุ้มมองทีเ่ทีย่งตรงของไปป์ไลน์ของคณุในประเภทโอกาสทางการขายหรอืบทบาททัง้หมด 

เก่ียวกบัโค้ชกระบวนการขาย 
คณุสามารถใชโ้คช้กระบวนการขายเพือ่ใหแ้นะนําทมีของคณุในการป้อนขอ้มลูทีจ่ําเป็นอย่างถูกตอ้งในขัน้ตอนการขายแต่ละขัน้ตอน 
โคช้กระบวนการขายจะกาํหนดขัน้ตอนใหพ้นกังานทาํตามตลอดจนขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ เชน่ เอกสาร เทมเพลท และขอ้มลูสนบัสนุนการแขง่ขนั 
คณุสามารถบงัคบัใชช้ดุของขอ้มลูตามความคบืหน้าของโอกาสทางการขายในวงจรการขาย นอกจากนี้ เมือ่บนัทกึเรคคอรด์โอกาสทางการขาย คณุสามารถกาํหนดใหจ้ดัทาํงานบางประเภทโดยอตัโนมตั ิ
ซึง่จะปรากฏในรายการงานของพนักงาน 

คณุสามารถดําเนนิการต่อไปนี้ โดยทีเ่ป็นสว่นหนึ่งของโคช้กระบวนการขาย: 

 เพิม่ขอ้มลูสาํหรบัขัน้ตอนการขายแต่ละขัน้ตอน ซึง่พนกังานสามารถเขา้ใชผ้า่นทางปุ่ม การฝึกอบรม 

 ตัง้คา่ความตอ้งการของขัน้ตอนการขายแต่ละขัน้ตอน เชน่ ฟิลด์ทีต่อ้งป้อนขอ้มลู ซึง่ใชเ้ป็นเงือ่นไขทีต่อ้งกระทาํกอ่นทีจ่ะบนัทกึโอกาสทางการขายทีข่ ัน้ตอนใหม ่

 ตัง้คา่งานแบบอตัโนมตัซิึง่จะถกูสรา้งขึน้เมือ่พนกังานบนัทกึโอกาสทางการขายลงในขัน้ตอนการขายทีแ่ตกต่างกนั 

หากคุณเปลีย่นชือ่ของขัน้ตอนการขายใดกต็ามหลงัจากทีร่ะบบไดถู้กนํามาใชแ้ลว้ เรคคอรด์กอ่นหน้านี้ทัง้หมดจะยงัเกบ็ขัน้ตอนการขายทีร่ะบุไว ้จนกวา่คณุจะอปัเดตเรคคอรด์ดว้ยตนเอง 

หมายเหตุ: ในการเปลีย่นคา่ดฟีอลต์ของคา่รายการสาํหรบัเลอืกสาํหรบัฟิลด์ % ความเป็นไปได ้คณุจะตอ้งแกไ้ขฟิลด์นัน้จากเพจการตัง้คา่ฟิลด์โอกาสทางการขาย (โปรดดูที ่
การเปลีย่นคา่รายการสาํหรบัเลอืก (ในหน้า 132)) 

เมือ่ตัง้คา่วธิกีารขาย ใหท้าํตามกระบวนการทัว่ไปดงันี้: 

1 ตัง้คา่ชนดิขัน้ตอนการขาย (หากคณุมกีระบวนการขายมากกวา่หนึ่งรปูแบบ) 

2 ตัง้คา่กระบวนการขาย 

3 ตัง้คา่ขัน้ตอนการขายสาํหรบัแต่ละกระบวนการขาย 

4 ตัง้คา่คุณสมบตักิารโคช้สาํหรบัขัน้ตอนการขาย 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน: 

 ในการดําเนนิการตามขัน้ตอนนี้ บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิ ์จดัการกฎขอ้มลู - จดัการการกาํหนดขัน้ตอนการขาย 
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 หากคุณตอ้งการกาํหนดกระบวนการการขายตามฟิลด์ประเภทโอกาสทางการขาย ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คา่รายการสาํหรบัเลอืกคอืคา่ทีคุ่ณตอ้งการใช ้คา่ดฟีอลต์ของคา่ประเภทโอกาสทางการขายคอื 
การต่ออายุ และ ธุรกจิใหม่ สาํหรบัคาํแนะนําเกีย่วกบัการปรบัแต่งรายการสาํหรบัเลอืก โปรดดูที ่การเปลีย่นรายการสาํหรบัเลอืก (โปรดดูที ่"การเปลีย่นคา่รายการสาํหรบัเลอืก" ในหน้า 
132) 

นอกจากนี้ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ฟิลด์ประเภทโอกาสทางการขายปรากฏในโครงรา่งเพจสาํหรบัแต่ละบทบาททีคุ่ณตอ้งการใช ้สาํหรบัคาํแนะนํา โปรดดูที ่การปรบัแต่งโครงรา่งเพจแบบสแตตกิ 
(ในหน้า 139) 

การตัง้ค่าชนิดขัน้ตอนการขาย (ไมจ่าํเป็น) 

1 ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ 

2 ในสว่นการจดัการกระบวนการทางธุรกจิ คลกิทีล่งิค ์กฎขอ้มลูและการระบุ 

3 ในสว่นวธิกีารขาย คลกิทีล่งิคช์นดิการขาย 

4 จากรายการภาษาในการแปล ใหเ้ลอืกภาษาหลกัของบรษิทัของคณุ 

5 ในเพจชนดิขัน้ตอนการขาย คลกิ ใหม ่เพือ่สรา้งชนดิขัน้ตอนการขายใหม่ หรอืเลอืก แกไ้ข จากเมนูระดบัเรคคอรด์สาํหรบัชนดิขัน้ตอนการขายทีคุ่ณตอ้งการแกไ้ข 

6 ในเพจแกไ้ขชนดิขัน้ตอนการขาย หรอืเพจชนดิขัน้ตอนการขายใหม่ ใหป้้อนขอ้มลูทีจ่าํเป็น 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ชนดิขัน้ตอน ชือ่ของชนดิขัน้ตอนการขาย 

ใบสัง่ ลาํดบัของชนดิขัน้ตอนการขายตามทีป่รากฏใน Oracle CRM On Demand 

ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล (ไมจ่ําเป็น) ในการระบุวา่ชือ่ทีถู่กอปัเดต (ไมใ่ชช่ือ่ใหม)่ จําเป็นตอ้งแปลใหเ้ป็นภาษาอืน่ทีใ่ชง้านในบรษิทัของคณุหรอืไม ่
ใหเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล 

เมือ่คณุเพิม่ชือ่ชนดิขัน้ตอนการขายใหม่ ชอ่งทาํเครือ่งหมายเพือ่แปลจะเป็นแบบอา่นอย่างเดยีวเทา่นัน้ 
ชือ่ใหมท่ีคุ่ณเพิม่จะปรากฏขึน้โดยอตัโนมตั ิ(เป็นขอ้ความสดีําไมม่วีงเลบ็) ในภาษาทีใ่ชง้านภาษาอืน่ๆ 

หากคุณเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล เมือ่คณุอปัเดตชือ่ชนดิขัน้ตอนการขาย 
ชือ่ทีอ่ปัเดตจะปรากฏในรายการสาํหรบัเลอืกในภาษาทีใ่ชง้านภาษาอืน่ๆ (เป็นขอ้ความสน้ํีาเงนิในวงเลบ็) 
จนกวา่คณุจะป้อนเวอรช์นัทีแ่ปลแลว้ดว้ยตนเอง ขอ้ความสน้ํีาเงนิจะชว่ยใหคุ้ณตรวจสอบคาํทีต่อ้งแปลได ้ 

หากคุณไมเ่ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล ชือ่ทีอ่ปัเดตจะไมป่รากฏในภาษาอื่น 
และภาษาอื่นจะไมไ่ดร้บัผลจากการเปลีย่นแปลงทีค่ณุทาํในเพจนี้ 

7  บนัทกึเรคคอรด์ 

8 การป้อนคาํแปลของชนดิขัน้ตอนการขายใหมด่ว้ยตนเอง: 

a จากรายการของภาษาในการแปล ใหเ้ลอืกภาษา 

b คลกิลงิคแ์กไ้ขสาํหรบัชนดิขัน้ตอนการขาย 
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c ป้อนคาํแปลในฟิลด์ชนดิขัน้ตอน และคลกิ บนัทกึ 

ในการตัง้ค่ากระบวนการขาย 

1 ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ 

2 ในสว่นการจดัการกระบวนการทางธุรกจิ คลกิทีล่งิค ์กฎขอ้มลูและการระบุ 

3 ในสว่นวธิกีารขาย คลกิทีล่งิคก์ระบวนการขาย 

4 จากรายการภาษาในการแปล ใหเ้ลอืกภาษาหลกัของบรษิทัของคณุ 

5 ในเพจรายการกระบวนการขาย ใหค้ลกิ ใหม่ เพือ่สรา้งกระบวนการขายใหม ่หรอืเลอืก แกไ้ข จากเมนูระดบัเรคคอรด์สาํหรบักระบวนการขายทีคุ่ณตอ้งการแกไ้ข 

6 ในเพจแกไ้ขรายการกระบวนการขาย ใหป้้อนขอ้มลูทีจ่ําเป็น 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

คา่ดฟีอลต์กระบวนการขาย คา่ดฟีอลต์กระบวนการขายของบรษิทั หากไมไ่ดก้าํหนดกระบวนการขายอืน่ๆ ใหก้บับทบาทผูใ้ชข้องคณุ 
หรอืใหก้บัประเภทโอกาสทางการขายสาํหรบัเรคคอรด์ กระบวนการขายนี้จะถูกใชง้าน 

ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล (ไมจ่ําเป็น) ในการระบุวา่ชือ่ทีถู่กอปัเดต (ไมใ่ชช่ือ่ใหม)่ 
จําเป็นตอ้งแปลใหเ้ป็นภาษาอืน่ทีใ่ชง้านในบรษิทัของคณุหรอืไม่ ใหเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล 

7 คลกิ บนัทกึ 

8 ในการเชือ่มโยงกระบวนการขายกบัคา่ฟิลด์ประเภทโอกาสทางการขาย: 

a ในเพจรายการกระบวนการขาย คลกิ ชือ่กระบวนการขาย ทีค่ณุตอ้งการเชือ่มโยง 

b ในแถบชือ่ ประเภทโอกาสทางการขายทีเ่กีย่วขอ้ง คลกิ เพิม่ 

c เลอืกประเภทโอกาสทางการขาย และคลกิ บนัทกึ 

หมายเหตุ: คณุสามารถเชือ่มโยงกระบวนการขายเพยีงหนึง่รปูแบบกบัแต่ละประเภทโอกาสทางการขาย เมือ่ทาํเชน่นัน้แลว้ 
คา่ประเภทโอกาสทางการขายจะถูกลบออกจากรายการสาํหรบัเลอืกสาํหรบัการเลอืกกระบวนการขายอืน่ 
การทาํเชน่นี้จะชว่ยป้องกนัคุณจากการเชือ่มโยงกระบวนการขายมากกวา่หนึง่รปูแบบกบัประเภทโอกาสทางการขาย 
 
เมือ่พนกังานมเีรคคอรด์ซึง่มฟิีลด์ประเภทโอกาสทางการขายทีส่อดคลอ้งกบัคา่ทีคุ่ณเลอืก พนกังานจะเหน็ขัน้ตอนการขายของกระบวนการขายนี้ 

9 การป้อนคาํแปลของกระบวนการขายใหมด่ว้ยตนเอง: 

a ยอ้นกลบัไปทีเ่พจรายการกระบวนการขาย 

b จากรายการของภาษาในการแปล ใหเ้ลอืกภาษา 

c คลกิลงิคแ์กไ้ขสาํหรบักระบวนการขาย 

d ป้อนคาํแปลในฟิลด์กระบวนการขาย และคลกิ บนัทกึ 

10 ในการเลอืกกระบวนการขายทีจ่ะใชเ้ป็นคา่ดฟีอลต์: 
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a ในเพจรายการกระบวนการขาย ใหค้ลกิลงิคช์ือ่กระบวนการขายของกระบวนการขายทีคุ่ณตอ้งการตัง้เป็นคา่ดฟีอลต ์

b คลกิ แกไ้ข 

c เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย คา่ดฟีอลต์กระบวนการขาย 

d บนัทกึเรคคอรด์ 

หมายเหตุ: กระบวนการขายนี้จะปรากฏขึน้สาํหรบัเรคคอรด์หรอืบทบาทซึง่ไมม่กีระบวนการขายทีเ่ชือ่มโยงอืน่ๆ 

ในการตัง้ค่าขัน้ตอนการขายสาํหรบักระบวนการขาย 

1 ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ 

2 ในสว่นการจดัการกระบวนการทางธุรกจิ คลกิทีล่งิค ์กฎขอ้มลูและการระบุ 

3 ในสว่นวธิกีารขาย คลกิทีล่งิคก์ระบวนการขาย 

4 ในเพจรายการกระบวนการขาย คลกิทีล่งิค ์ชือ่กระบวนการขาย 

5 ในการตัง้คา่ขัน้ตอนการขาย: 

a ในแถบชือ่ข ัน้ตอนการขาย ใหค้ลกิ ใหม ่เพือ่สรา้งขัน้ตอนการขายใหม่ หรอืเลอืก แกไ้ข ในเมนูระดบัเรคคอรด์ของขัน้ตอนการขายทีค่ณุตอ้งการแกไ้ข 

b ในเพจการแกไ้ขขัน้ตอนการขาย ใหป้้อนขอ้มลูทีจ่ําเป็น 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

คา่ดฟีอลต์ความเป็นไปได ้ เปอรเ์ซน็ต์ทีแ่สดงถงึความมัน่ใจวา่จะปิดขอ้ตกลงไดด้ว้ยรายไดท้ีร่ะบุภายในวนัทีปิ่ดทีร่ะบุ ตามคา่ดฟีอลต์ 
ความเป็นไปไดท้ีร่ะบุใหก้บัโอกาสทางการขายจะปรบัโดยอตัโนมตัติามขัน้ตอนการขายของโอกาสทางการขาย 
ผูใ้ชส้ามารถแกไ้ขคา่นี้ดว้ยตวัเองได ้แต่เมือ่ผูใ้ชเ้ลอืกขัน้ตอนการขายใหมส่าํหรบัโอกาสทางการขาย 
คา่ในฟิลด์เปอรเ์ซน็ต์ความเป็นไปไดจ้ะไดร้บัการอปัเดตโดยอตัโนมตัติามคา่ดฟีอลต์ความเป็นไปได้ของขัน้ตอนการขายใหม ่

หมายเหตุ: 
หากมกีารใชคุ้ณสมบตักิารอปัเดตเป็นกลุม่ในการเปลีย่นแปลงคา่ในฟิลด์ข ัน้ตอนการขายบนเรคคอร์ดโอกาสทางการขายอย่างน้อยหนึง่เ

รคคอร์ด คา่ในฟิลด์เปอรเ์ซน็ต์ความเป็นไปไดจ้ะไมไ่ดร้บัการอปัเดตตามเปอรเ์ซน็ต์ความเป็นไปไดด้ฟีอลต์สาํหรบัขัน้ตอนการขายใหม่ 

สาํคญั: อย่าตัง้คา่ของขัน้ตอนการขายใดกต็ามดว้ยความเป็นไปไดเ้ทา่กบั 0 หรอื 100 เปอรเ์ซน็ต์ ยกเวน้ปิด/แพ ้หรอื 
ปิด/ชนะ การแกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืกทีใ่ชภ้ายในโดยแอปพลเิคชนั Oracle CRM On Demand 
อาจกอ่ใหเ้กดิผลเสยีกบัฟงักช์นัมาตรฐาน 

ใบสัง่ อนัดบัของขัน้ตอนการขายซึง่ปรากฏในรายการสาํหรบัเลอืก หากคุณเพิม่ข ัน้ตอนการขาย 
คณุจะตอ้งเปลีย่นคา่ของอนัดบัสาํหรบัขัน้ตอนการขายทีต่ามมาทัง้หมด วธินีี้ทาํใหค้ณุแน่ใจไดว้า่ 
รายการดรอปดาวน์ของขัน้ตอนการขาย ในเพจโอกาสทางการขายมขีอ้มลูอยู่ในอนัดบัทีถู่กตอ้ง 

ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล (ไมจ่ําเป็น) ในการระบุวา่ชือ่ทีถู่กอปัเดต (ไมใ่ชช่ือ่ใหม)่ จําเป็นตอ้งแปลใหเ้ป็นภาษาอืน่ทีใ่ชง้านในบรษิทัของคณุหรอืไม่ 
ใหเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล 

ชนดิขัน้ตอน ชือ่ชนดิขัน้ตอนการขายของขัน้ตอนการขายนี้ 

6  บนัทกึเรคคอรด์ 
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7 การป้อนคาํแปลของขัน้ตอนการขายใหมด่ว้ยตนเอง: 

a ในเพจรายละเอยีดกระบวนการขาย ในสว่นขัน้ตอนการขาย ใหค้ลกิ แสดงรายการทัง้หมด 

b ในเพจขัน้ตอนการขาย ในฟิลด์ภาษาในการแปล ใหเ้ลอืกภาษา 

c คลกิลงิคแ์กไ้ขสาํหรบัขัน้ตอนการขาย 

d ป้อนคาํแปลในฟิลด์ชือ่ข ัน้ตอนการขาย และคลกิ บนัทกึ 

8 บนัทกึเรคคอรด์ 

ในการตัง้ค่าคณุสมบติัการโค้ชสาํหรบัขัน้ตอนการขาย 

1 ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ 

2 ในสว่นการจดัการกระบวนการทางธุรกจิ คลกิทีล่งิค ์กฎขอ้มลูและการระบุ 

3 ในสว่นวธิกีารขาย คลกิทีล่งิคก์ระบวนการขาย 

4 จากรายการภาษาในการแปล ใหเ้ลอืกภาษาหลกัของบรษิทัของคณุ 

หากคุณไมเ่ลอืกภาษาหลกัของบรษิทัของคณุ ชอ่งทาํเครือ่งหมายทาํเครือ่งหมายเพือ่แปลจะไมป่รากฏขึน้ และแอปพลเิคชนัจะไม่ระบุคาํทีย่งัไม่แปลทีค่ณุเพิม่ทีน่ี่ 

5 ในเพจรายการขัน้ตอนการขาย คลกิลงิคข์ ัน้ตอนการขาย (ในคอลมัน์ขัน้ตอนการขาย ) ทีคุ่ณตอ้งการตัง้คา่ขอ้มลูการโคช้ 

6 ในการสรา้งฟิลด์ทีจ่ําเป็นสาํหรบัขัน้ตอนการขายนี้: 

a ในแถบชือ่ ฟิลด์ทีจ่ําเป็นเพิม่เตมิ คลกิ ใหม่ 

b ในเพจแกไ้ขฟิลด์ทีจ่ําเป็นเพิม่เตมิ เลอืกฟิลด์จากรายการ 

c ตรวจดู คําแนะนําในการป้อนค่าดฟีอลต์ทีป่รากฏบนหน้าจอ จากนัน้ป้อนคา่ทีคุ่ณตอ้งการใหเ้ป็นคา่ดฟีอลต ์(ไมจ่ําเป็น) 

เมือ่คณุป้อนคา่ดฟีอลต์ คา่ดฟีอลต์จะถูกเพิม่ลงในเรคคอรด์กต็่อเมือ่ฟิลด์ยงัวา่งอยู่ ตวัอย่างเชน่ หากเรคคอรด์มคีา่รายไดอ้ยู่แลว้ 
การกาํหนดคา่ดฟีอลต์ใหก้บัรายไดจ้ะไมแ่กไ้ขจํานวนของรายไดท้ีถู่กบนัทกึอยู่ในเรคคอรด์ 

d บนัทกึเรคคอรด์ 

7 ในการเพิม่คาํแนะนําสาํหรบัขัน้ตอนการขายเพือ่ใหพ้นกังานของคุณไดอ้่าน เชน่ วตัถุประสงคแ์ละไมลส์โตนทีต่อ้งบรรลใุนแต่ละขัน้ตอน 

a ในแถบชือ่ ขัน้ตอนโคช้กระบวนการ คลกิที ่ใหม่ 

b ในเพจแกไ้ขขัน้ตอนโคช้กระบวนการ ใหป้้อนตวัเลขทีแ่สดงลาํดบัของขอ้มลูทีจ่ะแสดง 

เมือ่พนกังานคลกิปุ่ม การฝึกอบรม จากเรคคอรด์โอกาสทางการขาย พนกังานจะเหน็ขัน้ตอนย่อย 10 ขัน้แรก หากคณุมมีากกวา่ 10 ขัน้ตอนยอ่ย 
พนกังานสามารถดูรายการทัง้หมดไดโ้ดยการคลกิทีล่ ิง้ค์ แสดงรายการทัง้หมด 

c ในการทาํเครือ่งหมายขอ้มลูเพือ่การแปล ใหเ้ลอืกทีช่อ่งทาํเครือ่งหมาย ทาํเครือ่งหมายเพือ่แปล 

d บนัทกึเรคคอรด์ 
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เมือ่พนกังานคลกิปุ่ม การฝึกอบรม จากเรคคอรด์โอกาสทางการขายสาํหรบัเรคคอรด์โอกาสทางการขายทีม่ขี ัน้ตอนการขายนี้ ขอ้มลูนี้จะปรากฏบนเพจโคช้กระบวนการขาย 

8 ในการเพิม่เอกสารแนบหรอื URL ใหก้บัพนักงานเพือ่เขา้ใชท้รพัยากรทีเ่หมาะสมกบัขัน้ตอนการขาย: 

a ในแถบชือ่ ทรพัยากรทีม่ปีระโยชน์ คลกิ เพิม่เอกสารแนบ หรอื เพิม่ URL 

b ในเพจการแกไ้ขเอกสารแนบหรอืการแกไ้ข URL ใหป้้อนขอ้มลู 

c บนัทกึเรคคอรด์ 

เมือ่พนกังานคลกิปุ่ม การฝึกอบรม จากเรคคอรด์โอกาสทางการขาย รายการของเอกสารแนบหรอื URL 
ทีเ่ชือ่มโยงกบัขัน้ตอนการขายนี้จะปรากฏในเพจโคช้กระบวนการขาย 

9 ในการกาํหนดงานต่างๆ ซึง่ถูกจดัทาํขึน้โดยอตัโนมตัเิมือ่พนกังานอปัเดตขัน้ตอนการขาย: 

a ในแถบชือ่ งานอตัโนมตั ิคลกิปุ่ม ใหม่ 

b ในเพจแกไ้ขงานอตัโนมตั ิใหป้้อนขอ้มลู 

ขอ้มลูทีค่ณุตัง้คา่ทีน่ีจ่ะใชเ้ป็นเทมเพลทของแต่ละงาน จากนัน้ งานทีถู่กสรา้งขึน้ใหมจ่ะเชือ่มโยงกบัโอกาสทางการขายนี้ ดงันัน้จะปรากฏในเพจรายละเอยีดโอกาสทางการขาย 
และรายการกจิกรรมทีเ่หมาะสม 

หมายเหตุ: คณุจะตอ้งป้อนตวัเลขในฟิลด์ วนัทีค่รบกาํหนด เพือ่แสดงจํานวนวนัหลงัจากจดัทาํทีง่านจะครบกําหนด ตวัอย่างเชน่ หากจดัทาํงานเมือ่วนัที ่6 
ธนัวาคมและคณุป้อน 10 ลงในฟิลด์เพือ่ใหเ้ป็นวนัทีค่รบกาํหนด งานจะปรากฏในรายการงานของพนกังานวา่ ครบกาํหนดในวนัที ่16 ธนัวาคม 

สาํหรบัเจา้ของรายการ จะมกีารใชล้กัษณะต่อไปนี้: 

 งานจะถูกจดัทาํสาํหรบัผูใ้ชทุ้กคนซึง่มบีทบาททีคุ่ณเลอืก 

 หากไม่มผีูใ้ชค้นใดสอดคลอ้งกบับทบาททมีของบรษิทั งานจะถูกมอบหมายใหก้บัเจา้ของโอกาสทางการขาย 

หมายเหตุ: สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ทีส่ง่ผลกระทบต่อความเป็นเจา้ของงานทีส่รา้งขึน้โดยอตัโนมตั ิโปรดดูที ่
โหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์และงานทีส่รา้งโดยอตัโนมตั ิ(ในหน้า 293) 

c บนัทกึเรคคอรด์ 
 

การปรบัแต่งรายการอตุสาหกรรมของบริษทัของคณุ 
ฟิลดอ์ตุสาหกรรม คอื ฟิลดร์ายการสาํหรบัเลอืกในเรคคอรด์หลายประเภท รวมถงึประเภทเรคคอร์ดบรษิทั แอปพลเิคชนั ลดี และคูค่า้ ฟิลดน์ี้ใชใ้นการตดิตามประเภทธุรกจิทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ 
คณุสามารถเพิม่หรอืลบอุตสาหกรรม หรอืเปลีย่นชือ่ทีแ่สดงของอุตสาหกรรมในรายการ 
ซึง่จะทาํใหค้ณุสามารถปรบัเปลีย่นรายการสาํหรบัเลอืกของอุตสาหกรรมใหต้รงกนักบัระบบการตัง้ชือ่ทีบ่รษิทัของคุณใช ้

หมายเหตุ: ไมม่กีารจํากดัจํานวนอุตสาหกรรมทีค่ณุสามารถเพิม่ในรายการได้ อย่างไรกต็าม เฉพาะอุตสาหกรรมทีใ่ชง้านในรายการเพยีง 300 
รายการแรกเทา่นัน้ทีผู่ใ้ชส้ามารถเลอืกในรายการสาํหรบัเลอืกคา่ในฟิลด์อุตสาหกรรมบนเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ ระบบจะเรยีงลาํดบัคา่อุตสาหกรรมตามลาํดบัของรหสั ASCII จากน้อยไปมาก 
ซึง่หมายความวา่ลาํดบัการเรยีงนัน้จะคาํนงึถงึตวัพมิพท์ีต่รงกนัดว้ย คา่ทีข่ ึน้ตน้ดว้ยตวัเลขจะปรากฏกอ่น ตามดว้ยคา่ทีข่ ึน้ตน้ดว้ยตวัพมิพใ์หญ่ แลว้ตามดว้ยคา่ทีข่ ึน้ตน้ดว้ยตวัพมิพเ์ลก็ 
ระบบจะใชง้านอุตสาหกรรมเมือ่มกีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ใชง้าน สาํหรบัอุตสาหกรรมนัน้ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้จะอธบิายวธิกีารอปัเดตอุตสาหกรรม 

การอปัเดตอุตสาหกรรม 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้
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2 ในสว่นการจดัการกระบวนการทางธุรกจิ คลกิทีล่งิค ์กฎขอ้มลูและการระบุ 

3 ในสว่นการกาํหนดอุตสาหกรรม คลกิลงิค์ การกาํหนดอุตสาหกรรม 

4 ในเพจแกไ้ขอุตสาหกรรม ใหเ้ปลีย่นแปลงขอ้มลูสาํหรบัอุตสาหกรรมตามความจําเป็น 

5 บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้จะอธบิายวธิกีารเพิม่อุตสาหกรรม 

การเพิม่อุตสาหกรรม 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการจดัการกระบวนการทางธุรกจิ คลกิทีล่งิค ์กฎขอ้มลูและการระบุ 

3 ในสว่นการกาํหนดอุตสาหกรรม คลกิลงิค์ การกาํหนดอุตสาหกรรม 

4 ในเพจแกไ้ขอุตสาหกรรม ในฟิลด์ภาษาในการแปล ใหเ้ลอืกภาษาหลกัของบรษิทัของคณุ แลว้คลกิ ใหม่ 

5 ในเพจแกไ้ขอุตสาหกรรมใหม่ ใหป้้อนขอ้มลูอุตสาหกรรม 

6 บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 

หมายเหตุ: รหสั SIC ของอุตสาหกรรมคอืฟิลด์หนึง่ในเพจแกไ้ขอุตสาหกรรม ระบบ Standard Industrial Classification (SIC) 
คอืชดุของรหสัตวัเลขทีจ่ดัประเภทของธุรกจิทกุแบบ โดยใชป้ระเภทของผลติภณัฑห์รอืการบรกิารทีธุ่รกจินําเสนอ กลุม่ธุรกจิซึง่ประกอบกจิกรรมทีเ่หมอืนกนัจะไดร้บัรหสั SIC ทีเ่หมอืนกนั 
โดยไมค่าํนงึถงึขนาดหรอืประเภทของเจา้ของ รหสั SIC ถูกพฒันาขึน้เพือ่อํานวยความสะดวกใหก้บัการรวบรวม การทาํเป็นตาราง และการวเิคราะหข์อ้มลู 
และเพือ่เพิม่ความสามารถในการเปรยีบเทยีบในการวเิคราะห์ทางสถติ ิ

ขัน้ตอนต่อไปนี้จะอธบิายวธิกีารป้อนคาํแปลทีเ่ทยีบเทา่กนัของอุตสาหกรรมดว้ยตนเอง 

การป้อนคาํแปลทีเ่ทียบเท่ากนัของอุตสาหกรรมด้วยตนเอง 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการจดัการกระบวนการทางธุรกจิ คลกิทีล่งิค ์กฎขอ้มลูและการระบุ 

3 ในสว่นการกาํหนดอุตสาหกรรม คลกิลงิค์ การกาํหนดอุตสาหกรรม 

4 ในเพจแกไ้ขอุตสาหกรรม ในฟิลด์ภาษาในการแปล ใหเ้ลอืกภาษา 

5 ป้อนคาํแปลทีเ่ทยีบเทา่กนัในฟิลด์ชือ่ทีแ่สดง 

6 บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 

หมายเหตุ: เมือ่บรษิทัของคณุตดิตัง้ Oracle CRM On Demand เป็นครัง้แรก ระบบจะสรา้งชือ่ดฟีอลต์และชือ่ทีแ่สดงของอุตสาหกรรมตามคา่ดฟีอลต์ของภาษาของบรษิทัของคณุ 
หากคา่ดฟีอลต์ของภาษาของบรษิทัของคณุมกีารเปลีย่นแปลงในภายหลงั ชือ่ทีแ่สดงของอุตสาหกรรมจะปรากฏอยู่ในรปูภาษาใหม่ อย่างไรกต็าม 
ชือ่ดฟีอลต์ของอุตสาหกรรมจะยงัปรากฏอยู่ในรปูภาษาทีเ่ป็นคา่ดฟีอลต์เริม่แรกของภาษาของบรษิทัของคณุต่อไป 
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การติดตามการแก้ไข 
ในฐานะผูดู้แลระบบ คณุสามารถตดิตามการแกไ้ขรนัไทมข์องประเภทเรคคอรด์ทีใ่ชคุ้ณสมบตักิารตดิตามการแกไ้ขได ้เมือ่คณุใชง้านคณุสมบตักิารตดิตามการแกไ้ขของประเภทเรคคอรด์ Oracle 
CRM On Demand จะบนัทกึกจิกรรมการเปลีย่นแปลงทัง้หมดของประเภทเรคคอรด์นัน้ และเขยีนเรคคอรด์การตดิตามการแกไ้ขในรายการกจิกรรมการตดิตามแกไ้ข Oracle CRM 
On Demand จะลบเรคคอรด์การตดิตามการแกไ้ขเกา่ออกโดยถาวรเมือ่มกีารลา้งขอ้มลูรายการทีล่บตามปกต ิโดยทีเ่รคคอรด์เกา่คอื เรคคอรด์ทีม่อีายุตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป  

แอปพลเิคชนัภายนอกทีใ่ชร้่วมกนักบั Oracle CRM On Demand เชน่ Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales 
สามารถใชค้ณุสมบตักิารตดิตามการแกไ้ขได ้นอกจากนี้ แอปพลเิคชนัภายนอกยงัสามารถอ่านรายการบนัทกึการตดิตามการแกไ้ขโดยใชบ้รกิารทางเวบ็ไดด้ว้ย 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชบ้รกิารทางเวบ็ในการอ่านรายการบนัทกึการตดิตามการแกไ้ข โปรดดูที ่Oracle Web Services On Demand Guide  

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณสมบตักิารตดิตามการแกไ้ข โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 การใชง้านคณุสมบตักิารตดิตามการแกไ้ข (ในหน้า 452) 

 ประเภทเรคคอรด์ทีม่กีารตดิตาม (ในหน้า 453) 

 เกีย่วกบักจิกรรมการตรวจสอบการแกไ้ข (ในหน้า 463) 

 การดูเพจรายการการตดิตามการแกไ้ข (ในหน้า 464) 

 ขอ้มลูการตดิตามการแกไ้ขสาํหรบัการเปลีย่นแปลงรายการคา่ในรายการสาํหรบัเลอืก  (ในหน้า 462) 

 ตวัอย่างของเรคคอรด์กจิกรรมการตดิตามการแกไ้ข (ในหน้า 465) 

 การจดัทาํเรคคอรด์การแกไ้ขดว้ยตนเอง (ในหน้า 469) 
 

การใช้งานคณุสมบติัการติดตามการแก้ไข 
ใชก้ระบวนการต่อไปนี้เพือ่ใชง้านคุณสมบตักิารตดิตามการแกไ้ขใน Oracle CRM On Demand สาํหรบัทุกโมดูล  

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน คณุตอ้งไซน์อนิเขา้ใช ้Oracle CRM On Demand ในฐานะผูดู้แลระบบ และบทบาทของคณุตอ้งมทีัง้สทิธิจ์ดัการการตดิตามการแกไ้ขและจดัการบทบาทและการเขา้ใช ้
หากบทบาทผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุยงัไมม่สีทิธิจ์ดัการการตดิตามการแกไ้ข โปรดตดิต่อ Oracle CRM On Demand Customer Care 

การใช้งานคณุสมบติัการติดตามการแก้ไขสาํหรบัประเภทเรคคอรด์   

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการจดัการกระบวนการทางธุรกจิ คลกิที ่ใชง้านการตดิตามการแกไ้ข 

3 ในเพจทีเ่ปิดขึน้ ใหเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ใชง้านเวริ์กโฟลว์การแกไ้ข สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ (หรอืชือ่ออบเจกต์) ทีค่ณุตอ้งการตดิตาม 

หมายเหตุ: คณุสามารถเลกิใชค้ณุสมบตักิารตดิตามการแกไ้ขของประเภทเรคคอรด์ได ้โดยยกเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ใชง้านเวริก์โฟลวก์ารแกไ้ข สาํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้ 

คณุสามารถดูขอ้มลูการแกไ้ขทีเ่กีย่วขอ้งทีแ่สดงในเพจรายการตดิตามการแกไ้ขได ้โดยการไปทีโ่ฮมเพจการจดัการ แลว้คลกิ การตดิตามการแกไ้ข ในสว่นการจดัการกระบวนการทางธุรกจิ  

 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณสมบตักิารตดิตามการแกไ้ข โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้: 
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 การตดิตามการแกไ้ข (ในหน้า 452) 

 ประเภทเรคคอรด์ทีม่กีารตดิตาม (ในหน้า 453) 

 เกีย่วกบักจิกรรมการตรวจสอบการแกไ้ข (ในหน้า 463) 

 การดูเพจรายการการตดิตามการแกไ้ข (ในหน้า 464) 

 ขอ้มลูการตดิตามการแกไ้ขสาํหรบัการเปลีย่นแปลงรายการคา่ในรายการสาํหรบัเลอืก  (ในหน้า 462) 

 ตวัอย่างของเรคคอรด์กจิกรรมการตดิตามการแกไ้ข (ในหน้า 465) 

 การจดัทาํเรคคอรด์การแกไ้ขดว้ยตนเอง (ในหน้า 469) 

 
 

ประเภทเรคคอรด์ท่ีมีการติดตาม 
หวัขอ้นี้แสดงรายการประเภทเรคคอรด์ที ่Oracle CRM On Demand ตดิตามกจิกรรมการเปลีย่นแปลง ในการใชคุ้ณสมบตักิารตดิตามการแกไ้ข คณุตอ้งเลอืกประเภทเรคคอรด์เหล่านี้ 
ชือ่ประเภทเรคคอรด์ทีแ่สดงบนเพจรายการตดิตามการแกไ้ขจะตรงกบัชือ่ประเภทเรคคอรด์ทีป่รากฏในทีอ่ ืน่ๆ ในอนิเตอรเ์ฟซผูใ้ชข้อง Oracle CRM On Demand 
ชือ่ประเภทเรคคอรด์ทีใ่ชใ้นคาํขอบรกิารทางเวบ็ของ Oracle CRM On Demand ในการดงึขอ้มลูการตดิตามการแกไ้ขจะตอ้งตรงกบัชือ่ตามทีแ่สดงในคอลมัน์ทางขวามอืในตารางต่อไปนี้   

หมายเหตุ: ชือ่ประเภทเรคคอรด์ในคอลมัน์ทางขวามอืเป็นชือ่ทีไ่มอ่า้งองิภาษา 

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการประเภทเรคคอรด์ทีคุ่ณสามารถใชส้าํหรบัคณุสมบตักิารตดิตามการแกไ้ขใน Oracle CRM On Demand 

ประเภทเรคคอรด์ในอินเตอรเ์ฟซผูใ้ช้ของ Oracle CRM On Demand ประเภทเรคคอรด์ในบริการทางเวบ็ของ Oracle CRM On Demand 

บญัช ี บญัช ี

ทีอ่ยู่บรษิทั AccountAddress 

สมดุบนัทกึบรษิทั AccountBook 

คูแ่ขง่บรษิทั Competitor 

ผูต้ดิต่อของบรษิทั AccountContact 

บทบาทผูต้ดิตอ่ของบรษิทั ContactRole 

หมายเหตุของบรษิทั Note 

คูค่า้ของบรษิทั คูค่า้ 

ความสมัพนัธ์ของบรษิทั RelatedAccount 

ทมีของบรษิทั AccountTeam 

การยอมรบั การยอมรบั 

สมดุบนัทกึการยอมรบั AccreditationBook 

คาํขอการยอมรบั AccreditationRequest 

ทมีการยอมรบั AccreditationTeam 

กจิกรรม กจิกรรม 

เอกสารแนบของกจิกรรม เอกสารแนบ 
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ผูใ้ชก้จิกรรม User 

หมายเหตุ: ถา้คณุตอ้งการตดิตามการเปลีย่นแปลงสาํหรบัผูใ้ชก้จิกรรมผา่นทางฟิลด์ เจา้ของ 
หรอืสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูใ้ช ้คณุจะตอ้งเลอืกประเภทเรคคอรด์กจิกรรม ผูใ้ชก้จิกรรม ผูใ้ช ้
และตําแหน่ง สาํหรบัการตดิตามการปรบัเปลีย่น โดยการเลอืกประเภทเรคคอรด์สีป่ระเภทเหลา่นี้ 
Oracle CRM On Demand จะตดิตามกจิกรรมเชือ่มโยง 
WriteRecordUpdated และยกเลกิการเชือ่มโยงอย่างเหมาะสม 
เมือ่ผูใ้ชถู้กเพิม่หรอืลบออกจากกจิกรรม และยงัสรา้งกจิกรรมการเปลีย่นแปลง 
PreDeleteRecord และ DeleteRecord 
สาํหรบัตารางอนิเตอรเ์ซคชนัผูใ้ชก้จิกรรมเมือ่มกีารลบผูใ้ชอ้อกจากกจิกรรม 

ทีอ่ยู ่ ทีอ่ยู่ 

หมายเหตุ: 
หากคุณเปิดใชง้านการตดิตามการแกไ้ขสาํหรบัเรคคอรด์ทีอ่ยู่สาํหรบับรษิทัของคณุและนอกจากนี้ยงัเ

ปิดใชง้านการกาํหนดพกิดัทางภูมศิาสตรไ์วใ้นโปรไฟลบ์รษิทัดว้ย Oracle Maps 
Geocoder จะสรา้งรายการการตดิตามการแกไ้ขสาํหรบัการอปัเดตทีอ่ยู่ทกุครัง้ 
คณุสามารถตดิตามการอปัเดตทีเ่กดิขึน้ในเรคคอร์ดทีอ่ยู่ไดโ้ดยใชห้มายเลขการแกไ้ขในเรคคอรด์การ

ตดิตามการแกไ้ขทีเ่ชือ่มโยงสาํหรบัทีอ่ยู่ 

ทีต่ัง้ของทีอ่ยู่ ทีอ่ยู ่

การปนัส่วน การปนัส่วน 

สมดุบนัทกึการปนัสว่น AllocationBook 

แอปพลเิคชนั แอปพลเิคชนั 

สมดุบนัทกึแอปพลเิคชนั ApplicationBook 

ทมีแอปพลเิคชนั ApplicationTeam 

การประเมนิ SalesAssessment 

คา่การประเมนิ SalesAssessmentValue 

สนิทรพัย์ สนิทรพัย์ 

ยีห่อ้ตวัแทนจําหน่ายรถยนต์ AutoDealerMakes 

ชัว่โมงการขายรถยนต์ AutoSalesHours 

ชัว่โมงทีใ่หบ้รกิารดา้นรถยนต์ AutoServiceHours 

ผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้ BlockedProduct 

Book Book 

ผูใ้ชส้มดุบนัทกึ BookUser 

โปรไฟลน์ายหน้า BrokerProfile 

แผนธุรกจิ BusinessPlan 

สมดุบนัทกึแผนธุรกจิ BusinessPlanBook 

ทมีแผนธุรกจิ BusinessPlanTeam 



การจดัการกระบวนการทางธรุกิจ 

 

การจดัการ Oracle CRM On Demand Release 37 
สงิหาคม 2018  455 

 

ประเภทเรคคอรด์ในอินเตอรเ์ฟซผูใ้ช้ของ Oracle CRM On Demand ประเภทเรคคอรด์ในบริการทางเวบ็ของ Oracle CRM On Demand 

รายละเอยีดผลติภณัฑท์ีม่กีารตดิตอ่ ProductsDetailed 

การตอบกลบัขอ้ความในรายละเอยีดผลติภณัฑท์ีม่กีารตดิต่อ CallProdDetailMsgRsp 

รายการแผนรบัสง่ขอ้ความในรายละเอยีดผลติภณัฑท์ีม่กีารตดิต่อ CallProdDetailMsgPlanItem 

ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความในรายละเอยีดผลติภณัฑท์ีม่กีารตดิต่อ CallProdDetailMsgPlnRel 

การตดิต่อทีใ่หส้นิคา้สง่เสรมิการขาย PromotionalItems 

ตวัอย่างทีใ่หข้องการตดิต่อ SampleDropped 

แคมเปญ แคมเปญ 

สมดุบนัทกึแคมเปญ CampaignBook 

ผูร้บัแคมเปญ Recipient 

การรบัรอง การรบัรอง 

สมดุบนัทกึการรบัรอง CertificationBook 

คาํขอการรบัรอง CertificationRequest 

ทมีการรบัรอง CertificationTeam 

การเรยีกรอ้ง การเรยีกรอ้ง 

ผูต้ดิต่อ ผูต้ดิต่อ 

ทีอ่ยู่ของผูต้ดิตอ่ ContactAddress 

เวลาตดิต่อทีด่ที ีส่ดุ ContactBestTimes 

สมดุบนัทกึผูต้ดิต่อ ContactBook 

ความสนใจของผูต้ดิตอ่ Interests 

หมายเหตุของผูต้ดิต่อ Note 

พอรต์โฟลโิอของผูต้ดิตอ่ ผูต้ดิต่อ 

ความสมัพนัธ์ของผูต้ดิต่อ RelatedContact 

ใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิตอ่ ContactLicense 

ทมีของผูต้ดิต่อ Team 

คอรส์ คอรส์ 

สมดุบนัทกึคอรส์ CourseBook 

การลงทะเบยีนคอรส์ CourseEnrollment 

ทมีคอรส์ CourseTeam 

ความครอบคลุม ความครอบคลุม 

ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01 CustomObject1 
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สมดุบนัทกึออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01 CustomObject1Book 

ทมีของออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01 Team 

ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 02 CustomObject2 

สมดุบนัทกึออบเจกตท์ีก่าํหนดเอง 02 CustomObject2Book 

ทมีของออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 02 Team 

ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 03 CustomObject3 

สมดุบนัทกึออบเจกตท์ีก่◌ําหนดเอง 03 CustomObject3Book 

ทมีของออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 03 Team 

ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 04 CustomObject4 

สมดุบนัทกึออบเจกตท์ีก่าํหนดเอง 04 CustomObject4Book 

ทมีของออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 04 CustomObject4Team 

ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 05 CustomObject5 

สมดุบนัทกึออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 05 CustomObject5Book 

ทมีของออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 05 CustomObject5Team 

ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 06 CustomObject6 

สมดุบนัทกึออบเจกตท์ีก่าํหนดเอง 06 CustomObject6Book 

ทมีของออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 06 CustomObject6Team 

ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 07 CustomObject7 

สมดุบนัทกึออบเจกตท์ีก่าํหนดเอง 07 CustomObject7Book 

ทมีของออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 07 CustomObject7Team 

ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 08 CustomObject8 

สมดุบนัทกึออบเจกตท์ีก่าํหนดเอง 08 CustomObject8Book 

ทมีของออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 08 CustomObject8Team 

ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 09 CustomObject9 

สมดุบนัทกึออบเจกตท์ีก่าํหนดเอง 09 CustomObject9Book 

ทมีของออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 09 CustomObject9Team 

ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 10 CustomObject10 

สมดุบนัทกึออบเจกตท์ีก่าํหนดเอง 10 CustomObject10Book 

ทมีของออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 10 CustomObject10Team 

ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 11 CustomObject11 
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สมดุบนัทกึออบเจกตท์ีก่าํหนดเอง 11 CustomObject11Book 

ทมีของออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 11 CustomObject11Team 

ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 12 CustomObject12 

สมดุบนัทกึออบเจกตท์ีก่าํหนดเอง 12 CustomObject12Book 

ทมีของออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 12 CustomObject12Team 

ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 13 CustomObject13 

สมดุบนัทกึออบเจกตท์ีก่าํหนดเอง 13 CustomObject13Book 

ทมีของออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 13 CustomObject13Team 

ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 14 CustomObject14 

สมดุบนัทกึออบเจกตท์ีก่าํหนดเอง 14 CustomObject14Book 

ทมีของออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 14 CustomObject14Team 

ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 15 CustomObject15 

สมดุบนัทกึออบเจกตท์ีก่าํหนดเอง 15 CustomObject15Book 

ทมีของออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 15 CustomObject15Team 

หมายเหตุ: บรษิทัของคณุสามารถตัง้คา่ออบเจกต์ทีก่าํหนดเองและออบเจกต์ย่อยเพิม่เตมิไดม้ากเกนิกวา่ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 15 ทัง้นี้ ออบเจกต์ทีก่าํหนดเองเพิม่เตมิ 
พรอ้มดว้ยออบเจกต์ย่อยเหลา่นี้จะใชร้ปูแบบการตัง้ชือ่เดยีวกบัออบเจกต์ทีก่าํหนดเองและออบเจกต์ย่อยกอ่นหน้า 

ความเสยีหาย ความเสยีหาย 

การลงทะเบยีนขอ้ตกลง DealRegistration 

สมดุบนัทกึการลงทะเบยีนขอ้ตกลง DealRegistrationBook 

ทมีการลงทะเบยีนขอ้ตกลง DealRegistrationTeam 

ตวัแทนจําหน่าย ตวัแทนจําหน่าย 

พืน้ทีข่องตวัแทนจําหน่าย ChannelPartnerTerritory 

สมดุบนัทกึดฟีอลต์ตามประเภทเรคคอรด์ UserUserDefaultBookPerType 

ฝา่ย ฝา่ย 

กจิกรรม MedEd 

สมดุบนัทกึกจิกรรม MedEdBook 

ทมีกจิกรรม MedEdTeam 

การทดสอบ การทดสอบ 

สมดุบนัทกึการทดสอบ ExamBook 

การลงทะเบยีนการทดสอบ ExamRegistration 



การจดัการ Oracle CRM On Demand 

 

458  การจดัการ Oracle CRM On Demand Release 37 
สงิหาคม 2018 
 

ประเภทเรคคอรด์ในอินเตอรเ์ฟซผูใ้ช้ของ Oracle CRM On Demand ประเภทเรคคอรด์ในบริการทางเวบ็ของ Oracle CRM On Demand 

ทมีการทดสอบ ExamTeam 

บญัชกีารเงนิ FinancialAccount 

สมดุบนัทกึบญัชกีารเงนิ FinancialAccountBook 

ผูถ้อืบญัชกีารเงนิ FinancialAccountHolder 

การถอืครองบญัชกีารเงนิ FinancialAccountHolding 

แผนทางการเงนิ FinancialPlan 

สมดุบนัทกึแผนทางการเงนิ FinancialPlanBook 

ผลติภณัฑท์างการเงนิ FinancialProduct 

การทาํรายการทางการเงนิ FinancialTransaction 

เงนิทุน เงนิทนุ 

สมดุบนัทกึเงนิทุน FundBook 

เดบติเงนิทนุ FundDebit 

รายการเงนิทุน OccamFundCredit 

การเป็นสมาชกิกองทนุ FundPartner 

ผูเ้ขา้รว่มขอเงนิทนุ FundParticipantUserSharing 

คาํขอเงนิทนุ FundRequest 

การปนัส่วนสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP HCPContactAllocation 

สมดุบนัทกึการปนัสว่นสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP HCPContactAllocationBook 

ครอบครวั ครอบครวั 

ผูต้ดิต่อของครวัเรอืน ผูต้ดิต่อ 

ทมีครวัเรอืน Team 

ทรพัย์สนิประกนัภยั InsuranceProperty 

รายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงั InventoryAuditReport 

สมดุบนัทกึรายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงั InventoryAuditReportBook 

งวดสนิคา้คงคลงั InventoryPeriod 

สมดุบนัทกึงวดสนิคา้คงคลงั InventoryPeriodBook 

ผูไ้ดร้บัเชญิ ผูไ้ดร้บัเชญิ 

ฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง InvolvedParty 

ลดี ลดี 

สมดุบนัทกึลดี Book 
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คูค่า้ของลดี คูค่า้ 

ทมีของลดี LeadTeam 

คําขอ MDF MDFRequest 

สมดุบนัทกึคาํขอ MDF MDFRequestBook 

ทมีคาํขอ MDF MDFRequestTeam 

การตอบกลบัขอ้ความ MessageResponse 

แผนรบัสง่ขอ้ความ MessagePlan 

สมดุบนัทกึแผนรบัสง่ขอ้ความ MessagePlanBook 

รายการแผนรบัสง่ขอ้ความ MsgPlanItem 

ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ MsgPlanItemRelation 

วตัถุประสงค์ วตัถุประสงค์ 

สมดุบนัทกึวตัถุประสงค์ ObjectivesBook 

ทมีวตัถุประสงค์ ObjectivesTeam 

โอกาสทางการขาย โอกาสทางการขาย 

สมดุบนัทกึโอกาสทางการขาย Book 

คูแ่ขง่ของโอกาสทางการขาย Competitor 

บทบาทผูต้ดิต่อของโอกาสทางการขาย OpportunityContactRole 

หมายเหตุโอกาสทางการขาย Note 

คูค่า้ของโอกาสทางการขาย คูค่า้ 

ทมีในโอกาสทางการขาย Team 

ใบสัง่ ใบสัง่ 

สมดุบนัทกึใบสัง่ OrderBook 

รายการในใบสัง่ OrderItem 

ทมีใบสัง่ OrderTeam 

คูค่า้ คูค่า้ 

สมดุบนัทกึคูค่า้ PartnerBook 

โปรแกรมคู่คา้ โปรแกรม 

ทมีคู่คา้ PartnerTeam 

ระยะเวลา CRMOD_LS_Period 

รายการสาํหรบัเลอืก Picklist (Administrative API) 
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กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก PicklistValueGroup 

บรษิทัของแผน PlanAccount 

ผูต้ดิต่อของแผน PlanContact 

โอกาสทางการขายของแผน PlanOpportunity 

กรมธรรม์ กรมธรรม ์

สมดุบนัทกึกรมธรรม์ PolicyBook 

ผูถ้อืกรมธรรม์ PolicyHolder 

พอรต์โฟลโิอ พอรต์โฟลโิอ 

ทมีพอรต์โฟลโิอ Team 

ตําแหน่ง User 

บญัชรีาคาสนิคา้ PriceList 

รายการสนิคา้ในบญัชรีาคา PriceListLineItem 

ผลติภณัฑ์ ผลติภณัฑ์ 

ชนดิผลติภณัฑ์ ProductCategory 

ขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑ ์ ProductIndication 

สมดุบนัทกึโปรแกรม ProgramBook 

การเป็นสมาชกิโปรแกรม ProgramPartner 

การเสนอราคา การเสนอราคา 

การจํากดัความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้ง RelatedDisclaimer 

รายได ้ ผลติภณัฑ์ 

การจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง SampleDisclaimer 

สนิคา้คงคลงัตวัอย่าง SampleInventory 

ลอ็ตตวัอย่าง SampleLot 

สมดุบนัทกึลอ็ตตวัอย่าง SampleLotBook 

คาํขอตวัอย่าง SampleRequest 

สมดุบนัทกึคาํขอตวัอย่าง SampleRequestBook 

รายการคาํขอตวัอย่าง SampleRequestItem 

การทาํรายการตวัอย่าง SampleTransaction 

สมดุบนัทกึการทาํรายการตวัอย่าง SampleTransactionBook 

คาํขอบรกิาร ServiceRequest 
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ประเภทเรคคอรด์ในอินเตอรเ์ฟซผูใ้ช้ของ Oracle CRM On Demand ประเภทเรคคอรด์ในบริการทางเวบ็ของ Oracle CRM On Demand 

ทมีคาํขอบรกิาร ServiceRequestTeam 

ลายเซน็ ลายเซน็ 

Smart Call กจิกรรม 

สือ่ทางสงัคม SocialMedia 

การแกป้ญัหา การแกป้ญัหา 

สมดุบนัทกึทางแกป้ญัหา SolutionBook 

ผลติภณัฑท์ีต่ัง้ราคาพเิศษ SPRequestLineItem 

คําขอตัง้ราคาพเิศษ SPRequest 

สมดุบนัทกึคาํขอตัง้ราคาพเิศษ SPRequestBook 

ทมีคาํขอตัง้ราคาพเิศษ SPRequestTeam 

พืน้ที ่ พืน้ที ่

สนิคา้ทีท่าํรายการ TransactionItem 

User User 

ฝา่ยของผูใ้ช ้ UserDivision 

ผูใ้ชเ้จา้ของ User 

ยานพาหนะ ยานพาหนะ 

สมดุบนัทกึยานพาหนะ VehicleBook 

ขอ้มลูทางการเงนิของยานพาหนะ EautoFinancialDetail 

ประวตักิารขายยานพาหนะ EautoSalesHistory 

ประวตักิารบรกิารยานพาหนะ EautoServiceHistory 

 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณสมบตักิารตดิตามการแกไ้ข โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 การตดิตามการแกไ้ข (ในหน้า 452) 

 การใชง้านคณุสมบตักิารตดิตามการแกไ้ข (ในหน้า 452) 

 เกีย่วกบักจิกรรมการตรวจสอบการแกไ้ข (ในหน้า 463) 

 การดูเพจรายการการตดิตามการแกไ้ข (ในหน้า 464) 

 ขอ้มลูการตดิตามการแกไ้ขสาํหรบัการเปลีย่นแปลงรายการคา่ในรายการสาํหรบัเลอืก (ในหน้า 462) 

 ตวัอย่างของเรคคอรด์กจิกรรมการตดิตามการแกไ้ข (ในหน้า 465) 
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 การจดัทาํเรคคอรด์การแกไ้ขดว้ยตนเอง (ในหน้า 469) 

 
 

ข้อมูลการติดตามการแก้ไขสาํหรบัการเปล่ียนแปลงรายการค่าในรายการสาํหรบัเลอืก 
หวัขอ้นี้อธบิายวธิทีีค่ณุสามารถใชคุ้ณสมบตักิารตดิตามการแกไ้ขเพือ่ตดิตามการเปลีย่นแปลงรายการคา่ในรายการสาํหรบัเลอืก ในการตดิตามการเปลีย่นแปลงรายการสาํหรบัเลอืกนัน้ 
คณุตอ้งทาํใหร้ายการสาํหรบัเลอืกเปิดใชง้านคุณสมบตักิารตดิตามการแกไ้ขในประเภทเรคคอรด์ทีม่รีายการสาํหรบัเลอืกดงักลา่ว 
รายการสาํหรบัเลอืกสามารถใชง้านไดใ้นชือ่ของออบเจกต์ในเพจรายการการตดิตามการแกไ้ข Oracle CRM On Demand 
จะบนัทกึชือ่ของประเภทเรคคอรด์ในเพจรายการการตดิตามการแกไ้ขเมือ่มกีารจดัทาํ อ่าน อปัเดต หรอืลบรายการสาํหรบัเลอืกในประเภทเรคคอรด์นัน้ 
หากมกีารเปิดใชง้านคณุสมบตักิารตดิตามการแกไ้ขสาํหรบัออบเจกต์รายการสาํหรบัเลอืก ตารางต่อไปนี้อธบิายเกีย่วกบัคอลมัน์ต่างๆ ในเพจรายการการตดิตามการแกไ้ข 
เมือ่คณุเปิดใชง้านคุณสมบตักิารตดิตามการแกไ้ขใหก้บัออบเจกต์รายการสาํหรบัเลอืก 

ส่วนหวัคอลมัน์  คาํอธิบาย 

ชือ่ออบเจกต ์ รายการสาํหรบัเลอืก  

ID ออบเจกต ์ ID แถวของออบเจกต์ที ่Oracle CRM On Demand ระบุให ้ตวัอย่างเชน่ 1QA2-NX0XH ID 
นี้เป็นรหสัเฉพาะสาํหรบัรายการคา่ทีเ่ชือ่มโยงกบัรายการสาํหรบัเลอืก 

ฟิลด์บางฟิลด์ใชร้ายการคา่เดยีวกนัในหลายออบเจกต์ หากผูใ้ชแ้กไ้ขคา่ใดๆ ในรายการคา่นัน้ Oracle CRM On Demand 
จะบนัทกึรายการการตดิตามการแกไ้ขของฟิลด์ทัง้หมด ในกรณีนี้ ID ออบเจกต์สาํหรบัรายการการตดิตามการแกไ้ขทัง้หมดจะเหมอืนกนั 

ประเภทเรคคอรด์ ชือ่การตดิตามการแกไ้ขของประเภทเรคคอรด์ซึง่มกีารแกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืก 
ชือ่นี้เป็นชือ่ของประเภทเรคคอรด์ตามทีป่รากฏในเพจการตดิตามการแกไ้ขเมือ่ประเภทเรคคอรด์ได้รบัการตดิตาม   

ชือ่ฟิลด์ แทก็บรกิารทางเวบ็เวอรช์นั 2.0 ของฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกทีม่กีารแกไ้ข 

เมือ่ใดกต็ามทีค่ณุแกไ้ขฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืก รายการการตดิตามจะปรากฏในเพจรายการการตดิตามการแกไ้ข 
แต่เฉพาะในกรณทีีค่ณุเปิดใชง้านคุณสมบตักิารตดิตามการแกไ้ขใหก้บัประเภทเรคคอรด์ของฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกทีคุ่ณกาํลงัแกไ้ขอยู่เทา่นัน้ 
การแกไ้ขฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกในประเภทเรคคอรด์หนึง่รายการอาจสง่ผลใหม้กีารบนัทกึรายการการตดิตามหลายรายการในเพจรายการการตดิตามการแกไ้ขได ้เนื่องจาก Oracle CRM On 
Demand จะแมปฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกกบัประเภทของรายการคา่ทีใ่ชร้่วมกนัระหวา่งฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกหลายฟิลด์ในประเภทเรคคอรด์ต่างๆ 
จํานวนรายการแกไ้ขจะเทา่กบัจํานวนฟิลด์สาธารณะทีแ่มปกบัประเภทของรายการคา่ของฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกทีค่ณุแกไ้ข  

ตวัอย่างเชน่ สมมตุวิา่คณุมรีายการสาํหรบัเลอืกทีช่ ือ่วา่ บทบาทรายการสาํหรบัเลอืก ซึง่มปีระเภทรายการคา่ตัง้ไวเ้ป็น PARTY_REL_TYPE 
และรายการสาํหรบัเลอืกนี้ยงัมกีารใชง้านโดยประเภทเรคคอรด์ต่อไปนี้ดว้ย ไดแ้ก ่คูค่า้ของบรษิทั คูแ่ขง่ของบรษิทั คูแ่ขง่ของโอกาสทางการขาย และคูค่า้ของโอกาสทางการขาย 
และสมมตุวิา่รายการสาํหรบัเลอืกมกีารใชง้านโดยฟิลด์สองฟิลด์ในประเภทเรคคอรด์เหลา่นี้ด้วย ไดแ้ก ่บทบาท และบทบาทแบบยอ้นกลบั หากคุณอปัเดตรายการคา่ใหก้บัฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกใดๆ 
ในตวัอย่างนี้ Oracle CRM On Demand จะจดัทาํรายการการตดิตามการแกไ้ขแยกกนัสาํหรบัฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกทัง้หมดในตวัอย่าง 

ข้อจาํกดัในการติดตามการแก้ไขสาํหรบัรายการค่าในรายการสาํหรบัเลือก 
Oracle CRM On Demand จะไมจ่ดัทาํกจิกรรมการตดิตามการแกไ้ขสาํหรบัรายการคา่ในรายการสาํหรบัเลอืกดว้ยเงือ่นไขต่อไปนี้: 

 ประเภทเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงกบัรายการสาํหรบัเลอืกไมไ่ดต้ัง้คา่ไวส้าํหรบับรษิทัของคณุ 

 การอปัเดตรายการสาํหรบัเลอืกอยู่ในประเภทเรคคอรด์ทีไ่มไ่ดเ้ปิดใชง้านคณุสมบตักิารตดิตามการแกไ้ข 

 ฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกทีอ่ปัเดตไมส่ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นบรกิารทางเวบ็ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณสมบตักิารตดิตามการแกไ้ข โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้: 
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 การตดิตามการแกไ้ข (ในหน้า 452) 

 การใชง้านคณุสมบตักิารตดิตามการแกไ้ข (ในหน้า 452) 

 ประเภทเรคคอรด์ทีม่กีารตดิตาม (ในหน้า 453) 

 เกีย่วกบักจิกรรมการตรวจสอบการแกไ้ข (ในหน้า 463) 

 การดูเพจรายการการตดิตามการแกไ้ข (ในหน้า 464) 

 ตวัอย่างของเรคคอรด์กจิกรรมการตดิตามการแกไ้ข (ในหน้า 465) 

 การจดัทาํเรคคอรด์การแกไ้ขดว้ยตนเอง (ในหน้า 469) 

 
 

เก่ียวกบักิจกรรมการตรวจสอบการแก้ไข 
ตารางต่อไปนี้แสดงรายการกจิกรรมการตรวจสอบการแกไ้ขทีถู่กจดัทาํและแสดงในเพจรายการตรวจสอบการแกไ้ข 

ช่ือกิจกรรม คาํอธิบาย 

Associate กจิกรรมนี้ระบุการเชือ่มโยงสองเรคคอรด์ทีม่คีวามสมัพนัธ์แบบหลายต่อหลายคา่ เชน่ ผูต้ดิต่อและบรษิทั ตวัอย่างเชน่ 
กจิกรรมเชือ่มโยงจะเกดิขึน้เมือ่คณุเพิม่ผูต้ดิต่อในเรคคอรด์บรษิทั เชน่เดยีวกนั 
กจิกรรมยกเลกิการเชือ่มโยงกจ็ะเกดิขึน้เมือ่คณุลบผูต้ดิต่อจากเรคคอรด์บรษิทั 

DeleteRecord  กจิกรรมนี้ระบุวา่เรคคอรด์มกีารทาํเครือ่งหมายสาํหรบัลบแลว้ เชน่ เมือ่คณุลบเรคคอรด์แผนรบัสง่ขอ้ความ ใชก้จิกรรมนี้เพือ่ตดิตามการลบเรคคอรด์ 

Dissociate กจิกรรมนี้ระบกุารยกเลกิการเชือ่มโยงสองเรคคอร์ดทีม่คีวามสมัพนัธ์แบบหลายต่อหลายคา่ เชน่ 
กจิกรรมยกเลกิการเชือ่มโยงจะเกดิขึน้เมือ่คณุลบผูต้ดิต่อจากเรคคอรด์บรษิทั 

MergeRecords กจิกรรมนี้ระบวุา่มกีารรวมสองเรคคอรด์เขา้ดว้ยกนั เชน่ เมือ่เรคคอรด์ลดีทีซ่ํ้าและเรคคอรด์ย่อยถูกรวมกบัเรคคอรด์ลดีหลกั ในตวัอย่างนี้ ID 
ออบเจกต์ของเรคคอรด์ทีไ่ดจ้ากการรวมกค็อื ID แถวของเรคคอรด์ลดีหลกั และ ID ออบเจกตข์องเรคคอรด์ย่อยกค็อื ID 
แถวของของเรคคอรด์ลดีทีซ่ํ้า กจิกรรมรวมเรคคอรด์สามารถใชไ้ดก้บัประเภทเรคคอรด์ต่อไปนี้ ไดแ้ก ่บรษิทั ผูต้ดิต่อ ครวัเรอืน ลดี คูค่า้ พอรต์โฟลโิอ 
และคาํขอบรกิาร 

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand ไมไ่ดบ้นัทกึกจิกรรม MergeRecords แยกกนัสาํหรบัการรวมเรคคอรด์ระดบัย่อย 

PreDeleteRecord กจิกรรมนี้ระบุวา่เรคคอรด์กาํลงัจะถูกลบ อย่างไรกต็าม เรคคอรด์อาจไมถู่กลบจรงิๆ กไ็ด ้ 

หมายเหตุ: ไมข่อแนะนําใหคุ้ณใชก้จิกรรมนี้สาํหรบัการตดิตามเรคคอรด์ทีถู่กลบ หากคณุตัง้ใจจะตดิตามการลบเรคคอรด์ ใหใ้ชก้จิกรรม 
DeleteRecord แทน 

RestoreRecord กจิกรรมนี้ระบุวา่เรคคอรด์ทีท่าํเครือ่งหมายสาํหรบัลบกอ่นหน้านี้ถูกเรยีกคนื เชน่ 
เมือ่คณุเรยีกคนืเรคคอรด์แผนรบัสง่ขอ้ความทีถู่กทาํเครือ่งหมายสาํหรบัลบกอ่นหน้านี้ 

WriteRecordNew กจิกรรมนี้ระบวุา่มกีารบนัทกึเรคคอรด์ใหมส่าํหรบัประเภทเรคคอรด์ เชน่ เมือ่คณุจดัทาํเรคคอรด์บรษิทัใหม่ 
และกจิกรรมนี้ยงัระบุถงึการแกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืกดว้ย   

WriteRecordUpdated กจิกรรมนี้ระบุวา่เรคคอรด์ทีม่อียู่สาํหรบัประเภทเรคคอรด์หลกัหรอืออบเจกต์ย่อยถูกแกไ้ข เชน่ เมือ่คณุอปัเดตเรคคอรด์ผูต้ดิต่อทีม่อียู่  
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หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณสมบตักิารตดิตามการแกไ้ข โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 การตดิตามการแกไ้ข (ในหน้า 452) 

 การใชง้านคณุสมบตักิารตดิตามการแกไ้ข (ในหน้า 452) 

 ประเภทเรคคอรด์ทีม่กีารตดิตาม (ในหน้า 453) 

 การดูเพจรายการการตดิตามการแกไ้ข (ในหน้า 464) 

 ขอ้มลูการตดิตามการแกไ้ขสาํหรบัการเปลีย่นแปลงรายการคา่ในรายการสาํหรบัเลอืก  (ในหน้า 462) 

 ตวัอย่างของเรคคอรด์กจิกรรมการตดิตามการแกไ้ข (ในหน้า 465) 

 การจดัทาํเรคคอรด์การแกไ้ขดว้ยตนเอง (ในหน้า 469) 

 
 

การดเูพจรายการการติดตามการแก้ไข 
หวัขอ้นี้อธบิายวธิใีนการดูขอ้มลูการตดิตามการแกไ้ข 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน คณุตอ้งไซน์อนิเขา้สู ่Oracle CRM On Demand ในฐานะผูดู้แลระบบ และบทบาทของคณุจะตอ้งมสีทิธิจ์ดัการการตดิตามการแกไ้ข 
หากบทบาทของผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุไม่มสีทิธิจ์ดัการการตดิตามการแกไ้ข โปรดตดิต่อ Oracle CRM On Demand Customer Care 

การดเูพจรายการการติดตามการแก้ไข 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการจดัการกระบวนการทางธุรกจิ ใหค้ลกิ การตดิตามการแกไ้ข 

เพจรายการการตดิตามการแกไ้ขจะเปิดขึน้มาและแสดงรายการเรคคอรด์การตดิตามการแกไ้ขทัง้หมด สาํหรบัตวัอย่างของเรคคอรด์การตดิตามการแกไ้ข โปรดดูที ่
ตวัอย่างของเรคคอรด์กจิกรรมการตดิตามการแกไ้ข (ในหน้า 465) 

ตารางต่อไปนี้จะอธบิายเพจรายการการตดิตามการแกไ้ข 

ส่วนหวัคอลมัน์ คาํอธิบาย 

ชือ่ออบเจกต ์ ชือ่ของออบเจกต์ทีใ่ชก้จิกรรมการตดิตาม เชน่ ผูต้ดิต่อ ชือ่ออบเจกต์มกัจะเป็นชือ่ประเภทเรคคอร์ด หรอือาจเป็นรายการสาํหรบัเลอืก 

ID ออบเจกต ์ ID แถวสาํหรบัออบเจกตท์ี ่Oracle CRM On Demand ระบุ เชน่ 1QA2-NX0XH  

ชือ่ออบเจกต์ยอ่ย ชือ่ของออบเจกต์ย่อยซึง่กจิกรรมการตดิตามนํามาใช ้เชน่ ทีอ่ยู่ของผูต้ดิต่อ ชือ่ออบเจกต์ย่อยปรากฏขึน้เมือ่ใชไ้ดก้บักจิกรรมการแกไ้ขเทา่นัน้ 
นัน่คอืแกไ้ขออบเจกต์ใหเ้ป็นคา่ย่อยของออบเจกต์อืน่ในมมุมองของออบเจกต์นัน้ เชน่ การแกไ้ขทีอ่ยู่ในมมุมองผูต้ดิต่อ   

ID ออบเจกต์ยอ่ย ID ออบเจกต์สาํหรบัออบเจกต์ย่อยที ่Oracle CRM On Demand ระบุ เชน่ 1QA2-OBA65  

ชือ่กจิกรรม ชือ่ของกจิกรรม เชน่ WriteRecordNew เมือ่จดัทาํเรคคอรด์ใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัชือ่กจิกรรม 
โปรดดทูีค่าํอธบิายชือ่กจิกรรมใน เกีย่วกบักจิกรรมการตดิตามการแกไ้ข (โปรดดทูี ่"เกีย่วกบักจิกรรมการตรวจสอบการแกไ้ข" ในหน้า 463) 
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ส่วนหวัคอลมัน์ คาํอธิบาย 

ประเภทเรคคอรด์ ประเภทเรคคอรด์ทีผู่ดู้แลระบบเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ซึง่ทรกิเกอร์การตดิตามการแกไ้ข 
ฟิลดป์ระเภทเรคคอรด์จะป็อปปเูลทเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการตัง้คา่เทา่นัน้ ตวัอย่างของการตดิตามการแกไ้ขสาํหรบัการเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ เชน่ 
เมือ่ผูดู้แลระบบแกไ้ขรายการคา่ในฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืก ในกรณนีี้ 
ฟิลด์ประเภทเรคคอรด์จะบนัทกึชือ่ของออบเจกต์ไปยงัตําแหน่งทีม่ฟิีลด์รายการสาํหรบัเลอืกทีแ่กไ้ขนัน้ 

ชือ่ฟิลด์ แทก็บรกิารทางเวบ็เวอรช์นั 2.0 สาํหรบัฟิลด์เมือ่คณุแกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืกใหก้บัฟิลด์นัน้ สาํหรบัฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกทีก่าํหนดเอง 
แทก็บรกิารทางเวบ็เวอรช์นั 2.0 กค็อืแทก็การใชร้ว่มกนัทัว่ไป ฟิลด์นี้จะป็อปปเูลทเมือ่มกีารแกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืกเทา่นัน้ 

จํานวนการแกไ้ข ตวันบัสาํหรบัจํานวนครัง้ทีแ่กไ้ขเรคคอรด์ เมือ่จดัทาํเรคคอรด์เริม่แรก จะตัง้คา่จํานวนการแกไ้ขเป็นศนูย์ (0) 
และเพิม่ข ึน้สาํหรบัการแกไ้ขแต่ละครัง้ทีด่ําเนินการกบัเรคคอรด์    

แกไ้ข: วนัที ่ วนัที ่(MMDDYYY) และเวลา (HH:MM:AM|PM) เมือ่เกดิกจิกรรมการแกไ้ข  

 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณสมบตักิารตดิตามการแกไ้ข โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 การตดิตามการแกไ้ข (ในหน้า 452) 

 การใชง้านคณุสมบตักิารตดิตามการแกไ้ข (ในหน้า 452) 

 ประเภทเรคคอรด์ทีม่กีารตดิตาม (ในหน้า 453) 

 เกีย่วกบักจิกรรมการตรวจสอบการแกไ้ข (ในหน้า 463) 

 ขอ้มลูการตดิตามการแกไ้ขสาํหรบัการเปลีย่นแปลงรายการคา่ในรายการสาํหรบัเลอืก  (ในหน้า 462) 

 ตวัอย่างของเรคคอรด์กจิกรรมการตดิตามการแกไ้ข (ในหน้า 465) 

 การจดัทาํเรคคอรด์การแกไ้ขดว้ยตนเอง (ในหน้า 469) 

 

 
 

ตวัอยา่งของเรคคอรด์กิจกรรมการติดตามการแก้ไข 
หวัขอ้นี้จะมตีวัอย่างหลายรายการของเรคคอรด์กจิกรรมการตดิตามการแกไ้ขทีจ่ดัทาํโดย Oracle CRM On Demand สาํหรบัการดําเนนิการบางอย่างของผูใ้ช ้
หลงัจากใชคุ้ณสมบตักิารตดิตามการแกไ้ข เรคคอรด์กจิกรรมจะแสดงรายการในเพจรายการการตดิตามการแกไ้ข ดงัทีแ่สดงในตวัอย่างต่อไปนี้ อาจมกีารเขยีนหลายเรคคอรด์โดยเป็นผลจากกจิกรรมหนึง่ 
ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัประเภทของการดําเนนิการของผูใ้ชแ้ละความสมัพนัธ์ของประเภทเรคคอรด์ทีบ่นัทกึไว ้หากมคีวามสมัพนัธ์แบบหลกั-ย่อยแบบหนึง่ค่าต่อหลายคา่ 
หรอืความสมัพนัธ์แต่ละออบเจกต์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่ อาจเขยีนเรคคอรด์หลายรายการ 

ตวัอย่างท่ี 1: เรคคอรด์การติดตามการแก้ไขสาํหรบัการจดัทาํเรคคอรด์บริษทัใหม่  
ในตวัอย่างนี้ ผูใ้ชจ้ดัทาํเรคคอรด์บรษิทัใหม่ Oracle CRM On Demand สรา้งเรคคอรด์กจิกรรมคลา้ยคลงึกบัเรคคอรด์ในตารางต่อไปนี้ 
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ช่ือออบเจกต์ ID ออบเจกต์ ช่ือออบเจก

ต์ย่อย 
ID 
ออบเจกต์ย่อย 

ช่ือกิจกรรม ประเภทเรคคอร์

ด 
ช่ือฟิลด์ จาํนวนการแก้ไข  แก้ไข: วนัท่ี 

บรษิทั 1QA2-OD54E ไมม่ ี ไมม่ ี WriteRecordNew ไมม่ ี ไมม่ ี 0 03/26/2014 
09:28 AM 

ตวัอย่างท่ี 2: เรคคอรด์การติดตามการแก้ไขสาํหรบัการอปัเดตเรคคอรด์บริษทัท่ีมีอยู่ 
ในตวัอย่างนี้ ผูใ้ชอ้ปัเดตเรคคอรด์บรษิทัทีม่อียู่โดยแกไ้ขฟิลด์ในเรคคอรด์บรษิทั Oracle CRM On Demand สรา้งเรคคอรด์กจิกรรมคลา้ยคลงึกบัเรคคอรด์ในตารางต่อไปนี้ 

ช่ือออบเจกต์ ID ออบเจกต์ ช่ือออบเจก

ต์ย่อย 
ID 
ออบเจกต์ย่

อย 

ช่ือกิจกรรม ประเภทเรคค

อรด์ 
ช่ือฟิลด์ จาํนวนการแก้ไข  แก้ไข: วนัท่ี 

บรษิทั 1QA2-OD54E ไมม่ ี ไมม่ ี WriteRecordUpdated ไมม่ ี ไมม่ ี 1 03/26/2014 
09:52 AM 

ตวัอย่างท่ี 3: เรคคอรด์การติดตามการแก้ไขสาํหรบัการลบเรคคอรด์บริษทัท่ีมีอยู่ 
ในตวัอย่างนี้ ผูใ้ชล้บเรคคอรด์บรษิทัทีม่อียู่ Oracle CRM On Demand สรา้งเรคคอรด์กจิกรรมคลา้ยคลงึกบัเรคคอรด์ในตารางต่อไปนี้ 

ช่ือออบเจกต์ ID ออบเจกต์ ช่ือออบเจก

ต์ย่อย 
ID 
ออบเจกต์ย่

อย 

ช่ือกิจกรรม ประเภทเรคค

อรด์ 
ช่ือฟิลด์ จาํนวนการแก้ไข  แก้ไข: วนัท่ี 

บรษิทั 1QA2-OD54E ไมม่ ี ไมม่ ี PreDeleteRecord ไมม่ ี ไมม่ ี 2 03/26/2014 
09:58 AM 

บรษิทั 1QA2-OD54E ไมม่ ี ไมม่ ี DeleteRecord ไมม่ ี ไมม่ ี 3 03/26/2014 
10:00 AM 

ตวัอย่างท่ี 4: เรคคอรด์การติดตามการแก้ไขสาํหรบัการเรียกเรคคอรด์บริษทัเดิมท่ีทาํเคร่ืองหมายเพ่ือลบ 
ในตวัอย่างนี้ ผูใ้ชเ้รยีกเรคคอรด์เดมิทีท่ําเครือ่งหมายเพือ่ลบกอ่นจะถูกลบออกจาก Oracle CRM On Demand Oracle CRM On Demand 
สรา้งเรคคอรด์กจิกรรมคลา้ยคลงึกบัเรคคอรด์ในตารางต่อไปนี้ 

ช่ือออบเจกต์ ID ออบเจกต์ ช่ือออบเจกต์ย่

อย 
ID 
ออบเจกต์ย่อย 

ช่ือกิจกรรม ประเภทเรคค

อรด์ 
ช่ือฟิลด์ จาํนวนการแก้ไข  แก้ไข: วนัท่ี 

บรษิทั 1QA2-OD54E ไมม่ ี ไมม่ ี RestoreRecord ไมม่ ี ไมม่ ี 3 03/26/2014 
10:03 AM 

ตวัอย่างท่ี 5: เรคคอรด์การติดตามการแก้ไขสาํหรบัการเช่ือมโยงเรคคอรด์บริษทักบัเรคคอรด์ผูติ้ดต่อ 
ในตวัอย่างนี้ ในเรคคอรด์ผูต้ดิต่อ ผูใ้ชเ้พิม่เรคคอรด์บรษิทัทีม่อียู่ลงในเรคคอรด์ผูต้ดิต่อ นัน่คอื ผูใ้ชเ้ชือ่มโยงเรคคอรด์บรษิทักบัเรคคอรด์ผูต้ดิต่อ Oracle CRM On Demand 
สรา้งเรคคอรด์กจิกรรมคลา้ยคลงึกบัเรคคอรด์ในตารางต่อไปนี้ 

ช่ือออบเจกต์ ID ออบเจกต์ ช่ือออบเจกต์ย่อย ID 
ออบเจกต์ย่อย 

ช่ือกิจกรรม ประเภทเรคคอรด์ ช่ือฟิลด์ จาํนวนการแก้ไข  แก้ไข: วนัท่ี 
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ช่ือออบเจกต์ ID ออบเจกต์ ช่ือออบเจกต์ย่อย ID 
ออบเจกต์ย่อย 

ช่ือกิจกรรม ประเภทเรคคอรด์ ช่ือฟิลด์ จาํนวนการแก้ไข  แก้ไข: วนัท่ี 

ผูต้ดิต่อ 1QA2-
OD635 

บรษิทั 1QA2-
OD54E 

Associate ไมม่ ี ไมม่ ี 0 03/26/2014 
10:16 AM 

ผูต้ดิต่อ 1QA2-
OD635 

ไมม่ ี ไมม่ ี WriteRecordUpdated ไมม่ ี ไมม่ ี 1 03/26/2014 
10:16 AM 

ผูต้ดิต่อ 1QA2-
OD635 

ผูต้ดิต่อของบรษิทั 1QA2-
OD639 

WriteRecordUpdated ไมม่ ี ไมม่ ี 1 03/26/2014 
10:16 AM 

บรษิทั 1QA2-
OD54E 

ผูต้ดิต่อ 1QA2-
OD635 

Associate ไมม่ ี ไมม่ ี 0 03/26/2014 
10:16 AM 

บรษิทั 1QA2-
OD54E 

ผูต้ดิต่อ 1QA2-
OD635 

WriteRecordUpdated ไมม่ ี ไมม่ ี 4 03/26/2014 
10:16 AM 

บรษิทั 1QA2-
OD54E 

ไมม่ ี ไมม่ ี WriteRecordUpdated ไมม่ ี ไมม่ ี 4 03/26/2014 
10:16 AM 

ผูต้ดิต่อ 1QA2-
OD635 

บรษิทั 1QA2-
OD54E 

WriteRecordUpdated ไมม่ ี ไมม่ ี 4 03/26/2014 
10:16 AM 

ตวัอย่างท่ี 6: เรคคอรด์การติดตามการแก้ไขสาํหรบัยกเลิกการเช่ือมโยงเรคคอรด์บริษทักจากเรคคอรด์ผูติ้ดต่อ 
ในตวัอย่างนี้ ผูใ้ชล้บเรคคอรด์บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งออกจากผูต้ดิต่อ นัน่คอื ผูใ้ชย้กเลกิการเชือ่มโยงเรคคอรด์บรษิทัจากเรคคอรด์ผูต้ดิตอ่ Oracle CRM On Demand 
สรา้งเรคคอรด์กจิกรรมคลา้ยคลงึกบัเรคคอรด์ในตารางต่อไปนี้ 

ช่ือออบเจกต์ ID ออบเจกต์ ช่ือออบเจกต์ย่อย ID 
ออบเจกต์ย่อย 

ช่ือกิจกรรม ประเภทเรคคอรด์ ช่ือฟิลด์ จาํนวนการแก้ไข  แก้ไข: วนัท่ี 

บรษิทั 1QA2-
OD54E 

ไมม่ ี ไมม่ ี WriteRecordUpdated ไมม่ ี ไมม่ ี 5 03/26/2014 
10:35 AM 

ผูต้ดิต่อ 1QA2-
OD635 

ไมม่ ี ไมม่ ี WriteRecordUpdated ไมม่ ี ไมม่ ี 2 03/26/2014 
10:35 AM 

ผูต้ดิต่อ 1QA2-
OD635 

บรษิทั 1QA2-
OD54E 

Dissociate ไมม่ ี ไมม่ ี 1 03/26/2014 
10:35 AM 

บรษิทั 1QA2-
OD54E 

ผูต้ดิต่อ 1QA2-
OD635 

Dissociate ไมม่ ี ไมม่ ี 1 03/26/2014 
10:35 AM 

ตวัอย่างท่ี 7: เรคคอรด์การติดตามการแก้ไขสาํหรบัเพ่ิมเรคคอรด์ย่อยในเรคคอรด์บริษทัหลกั 
ในตวัอย่างนี้ ในเรคคอรด์บรษิทั ผูใ้ชจ้ดัทาํเรคคอรด์ทีอ่ยู่ใหมเ่ป็นรายการทีเ่กีย่วขอ้ง นัน่คอื ผูใ้ชเ้พิม่ทีอ่ยู่บรษิทัเป็นเรคคอรด์ย่อยของเรคคอรด์บรษิทัหลกั Oracle CRM On Demand 
สรา้งเรคคอรด์กจิกรรมคลา้ยคลงึกบัเรคคอรด์ในตารางต่อไปนี้ 

ช่ือออบเจกต์ ID ออบเจกต์ ช่ือออบเจกต์ย่อย ID ออบเจกต์ย่อย ช่ือกิจกรรม ประเภทเรคคอรด์ ช่ือฟิลด์ จาํนวนการแก้ไข  แก้ไข: วนัท่ี 
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ช่ือออบเจกต์ ID ออบเจกต์ ช่ือออบเจกต์ย่อย ID ออบเจกต์ย่อย ช่ือกิจกรรม ประเภทเรคคอรด์ ช่ือฟิลด์ จาํนวนการแก้ไข  แก้ไข: วนัท่ี 

บรษิทั 1QA2-
OD54E 

ทีอ่ยู ่ 1QA2-
OD6PM 

WriteRecordNew ไมม่ ี ไมม่ ี 0 03/26/2014 
11:44 AM 

บรษิทั 1QA2-
OD54E 

ไมม่ ี ไมม่ ี WriteRecordUpdated ไมม่ ี ไมม่ ี 6 03/26/2014 
11:44 AM 

ตวัอย่างท่ี 8: เรคคอรด์การติดตามการแก้ไขสาํหรบัการอปัเดตเรคคอรด์ย่อยท่ีมีอยู่ 
ในตวัอย่างนี้ ในเรคคอรด์บรษิทั ผูใ้ชอ้ปัเดตเรคคอรด์ทีอ่ยู่ทีม่อียู่ นัน่คอื ผูใ้ชอ้ปัเดตทีอ่ยู่บรษิทัเป็นเรคคอรด์ย่อยของเรคคอรด์บรษิทัหลกั Oracle CRM On Demand 
สรา้งเรคคอรด์กจิกรรมคลา้ยคลงึกบัเรคคอรด์ในตารางต่อไปนี้ 

ช่ือออบเจกต์ ID ออบเจกต์ ช่ือออบเจกต์ย่อย ID ออบเจกต์ย่อย ช่ือกิจกรรม ประเภทเรคคอรด์ ช่ือฟิลด์ จาํนวนการแก้ไข  แก้ไข: วนัท่ี 

บรษิทั 1QA2-
OD54E 

ทีอ่ยู ่ 1QA2-
OD6PM 

WriteRecordUpdated ไมม่ ี ไมม่ ี 1 03/26/2014 
11:51 AM 

ตวัอย่างท่ี 9: เรคคอรด์การติดตามการแก้ไขสาํหรบัการอปัเดตเรคคอรด์ย่อยท่ีมีอยู่ 
ในตวัอย่างนี้ ในเรคคอรด์บรษิทั ผูใ้ชล้บเรคคอรด์ทีอ่ยู่ทีม่อียู่ นัน่คอื ผูใ้ชล้บทีอ่ยู่บรษิทัเป็นเรคคอร์ดย่อยของเรคคอรด์บรษิทัหลกั Oracle CRM On Demand 
สรา้งเรคคอรด์กจิกรรมคลา้ยคลงึกบัเรคคอรด์ในตารางต่อไปนี้ 

ช่ือออบเจกต์ ID ออบเจกต์ ช่ือออบเจกต์ย่อย ID 
ออบเจกต์ย่อย 

ช่ือกิจกรรม ประเภทเรคคอรด์ ช่ือฟิลด์ จาํนวนการแก้ไข  แก้ไข: วนัท่ี 

บรษิทั 1QA2-
OD54E 

ไมม่ ี ไมม่ ี WriteRecordUpdated ไมม่ ี ไมม่ ี 8 03/26/2014 
12:00 PM 

บรษิทั 1QA2-
OD54E 

ทีอ่ยู ่ 1QA2-
OD6PN 

ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี 1 03/26/2014 
12:00 PM 

ตวัอย่างท่ี 10: เรคคอรด์การติดตามการแก้ไขสาํหรบัการอปัเดตค่ารายการสาํหรบัเลือก 
ในตวัอย่างนี้ ผูใ้ชอ้ปัเดตรายการสาํหรบัเลอืกภายในบรษิทั กลา่วคอืผูใ้ชป้รบัแต่งฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกลาํดบัความสาํคญัทีม่อียู่ในเรคคอรด์บรษิทัโดยการเพิม่คา่ทีเ่รยีกวา่ กาํหนดไมไ่ด ้ลงไป 
Oracle CRM On Demand จะสรา้งเรคคอรด์กจิกรรมทีค่ลา้ยกบัเรคคอรด์ในตารางต่อไปนี้ 

ช่ือออบเจกต์ ID 
ออบเจกต์ 

ช่ือออบเจกต์ย่อย ID 
ออบเจกต์ย่อย 

ช่ือกิจกรรม ประเภทเรคคอรด์ ช่ือฟิลด์ จาํนวนการแก้ไข  แก้ไข: วนัท่ี 

รายการสาํหรบัเลอืก 1QA2-
OD54E 

ไมม่ ี ไมม่ ี WriteRecordUpdated บรษิทั ลาํดบัความสาํคญั 8 03/26/2014 
1:00 PM 
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หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณสมบตักิารตดิตามการแกไ้ข โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 การตดิตามการแกไ้ข (ในหน้า 452) 

 การใชง้านคณุสมบตักิารตดิตามการแกไ้ข (ในหน้า 452) 

 ประเภทเรคคอรด์ทีม่กีารตดิตาม (ในหน้า 453) 

 เกีย่วกบักจิกรรมการตรวจสอบการแกไ้ข (ในหน้า 463) 

 การดูเพจรายการการตดิตามการแกไ้ข (ในหน้า 464) 

 ขอ้มลูการตดิตามการแกไ้ขสาํหรบัการเปลีย่นแปลงรายการคา่ในรายการสาํหรบัเลอืก  (ในหน้า 462) 

 การจดัทาํเรคคอรด์การแกไ้ขดว้ยตนเอง (ในหน้า 469) 

 
 

การจดัทาํเรคคอรด์การแก้ไขด้วยตนเอง 
แมว้า่คณุสมบตักิารตดิตามการแกไ้ขจะใช ้Oracle CRM On Demand ในการเขยีนและตดิตามเรคคอรด์กจิกรรมโดยอตัโนมตั ิคณุสามารถจดัทาํเรคคอรด์กจิกรรมไดด้ว้ยตนเอง 
คณุสมบตันิี้อาจมปีระโยชน์หากคณุตอ้งการบนัทกึกจิกรรมทีอ่ยู่ภายนอกลงใน Oracle CRM On Demand   

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน คณุตอ้งไซน์อนิเขา้สู ่Oracle CRM On Demand ในฐานะผูดู้แลระบบ และบทบาทของคณุจะตอ้งมสีทิธิจ์ดัการการตดิตามการแกไ้ข 
หากบทบาทของผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุไม่มสีทิธิจ์ดัการการตดิตามการแกไ้ข โปรดตดิต่อ Oracle CRM On Demand Customer Care 

ในการจดัทาํเรคคอรด์การแก้ไขด้วยตนเอง  

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการจดัการกระบวนการทางธุรกจิ ใหค้ลกิ การตดิตามการแกไ้ข 

3 จากเพจรายการการตดิตามการแกไ้ข ใหค้ลกิ ใหม ่

4 กรอกฟิลด์ตามทีอ่ธบิายในตารางต่อไปนี้ใหเ้สรจ็สมบูรณ์ แลว้บนัทกึการดําเนนิการ 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ข้อมูลการติดตามการแก้ไขหลกั 

ชือ่ออบเจกต ์ ชือ่ของประเภทเรคคอรด์ทีใ่ชก้จิกรรมการตดิตาม เชน่ ผูต้ดิต่อ ชือ่ออบเจกต์มกัจะเป็นชือ่ประเภทเรคคอรด์ หรอือาจเป็นรายการสาํหรบัเลอืก (จําเป็น) 

ID ออบเจกต ์ ID แถวสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีโ่ดยทัว่ไประบุโดย Oracle CRM On Demand เชน่ 1QA2-NX0XH (จําเป็น) 

ชือ่ออบเจกต์ยอ่ย ชือ่ของเรคคอรด์ย่อยซึง่กจิกรรมการตดิตามนํามาใช ้เชน่ ทีอ่ยู่ของผูต้ดิต่อ ชือ่เรคคอรด์ยอ่ยปรากฏขึน้เฉพาะเมือ่สามารถใชง้านได้ 
นัน่คอืแกไ้ขออบเจกต์ใหเ้ป็นคา่ย่อยของเรคคอรด์อืน่ในมมุมองของออบเจกต์นัน้ เชน่ การแกไ้ขทีอ่ยู่ในมมุมองผูต้ดิต่อ   

ID แถวย่อย ID แถวสาํหรบัเรคคอรด์ย่อยที ่Oracle CRM On Demand ระบุ เชน่ 1QA2-OBA65  
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ชือ่กจิกรรม ชือ่ของกจิกรรม เชน่ WriteRecordNew เมือ่จดัทาํเรคคอรด์ใหม ่โปรดดูตารางคาํอธบิายชือ่กจิกรรมใน เกีย่วกบักจิกรรมการตดิตามการแกไ้ข 
(โปรดดูที ่"เกีย่วกบักจิกรรมการตรวจสอบการแกไ้ข" ในหน้า 463) สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัชือ่กจิกรรมทีเ่ป็นไปได้ (จําเป็น) 

จํานวนการแกไ้ข ตวันบัสาํหรบัจํานวนครัง้ทีแ่กไ้ขเรคคอรด์ เมือ่จดัทาํเรคคอรด์เริม่แรก จะตัง้คา่จํานวนการแกไ้ขเป็น 0 (ศนูย)์ 
และเพิม่ข ึน้สาํหรบัการแกไ้ขแต่ละครัง้ทีด่ําเนินการกบัเรคคอรด์ (จําเป็น)    

ประเภทเรคคอรด์ ประเภทเรคคอรด์ทีผู่ดู้แลระบบเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ซึง่ทรกิเกอร์คณุสมบตักิารตดิตามการแกไ้ข 
ฟิลดป์ระเภทเรคคอรด์จะป็อปปเูลทเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการตัง้คา่เทา่นัน้ ตวัอย่างของการตดิตามการแกไ้ขสาํหรบัการเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ เชน่ 
เมือ่ผูดู้แลระบบแกไ้ขรายการคา่ในฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืก ในกรณนีี้ 
ฟิลด์ประเภทเรคคอรด์จะบนัทกึชือ่ของออบเจกตท์ีม่ฟิีลด์รายการสาํหรบัเลอืกทีแ่กไ้ขนัน้ 

ชือ่ฟิลด์ แทก็บรกิารทางเวบ็เวอรช์นั 2.0 สาํหรบัฟิลด์เมือ่คณุแกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืกใหก้บัฟิลด์นัน้ สาํหรบัฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกทีก่าํหนดเอง 
แทก็บรกิารทางเวบ็เวอรช์นั 2.0 กค็อืแทก็การใชร้ว่มกนัทัว่ไป ฟิลด์นี้จะป็อปปเูลทเมือ่มกีารแกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืกเทา่นัน้ 

แกไ้ข: วนัที ่ วนัที ่(MMDDYYY) และเวลา (HH:MM:AM|PM) เมือ่เกดิกจิกรรมการแกไ้ข  

 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดิตามการแกไ้ข โปรดดหูวัขอ้ต่อไปนี้: 

 การตดิตามการแกไ้ข (ในหน้า 452) 

 การใชง้านคณุสมบตักิารตดิตามการแกไ้ข (ในหน้า 452) 

 ประเภทเรคคอรด์ทีม่กีารตดิตาม (ในหน้า 453) 

 เกีย่วกบักจิกรรมการตรวจสอบการแกไ้ข (ในหน้า 463) 

 การดูเพจรายการการตดิตามการแกไ้ข (ในหน้า 464) 

 ขอ้มลูการตดิตามการแกไ้ขสาํหรบัการเปลีย่นแปลงรายการคา่ในรายการสาํหรบัเลอืก  (ในหน้า 462) 

 ตวัอย่างของเรคคอรด์กจิกรรมการตดิตามการแกไ้ข (ในหน้า 465) 

 
 

เคร่ืองมือการจดัการข้อมลู 
จากสว่นเครือ่งมอืการจดัการขอ้มลูของโฮมเพจการจดัการ คณุสามารถดําเนนิงานต่อไปนี้: 

 อมิปอรต์และเอก็ซป์อรต์ขอ้มลูบรษิทัของคุณ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่เครือ่งมอือมิปอรต์และเอก็ซป์อรต์ (ในหน้า 471) 

 ดูคาํขอลบและเรยีกคนืแบทช ์สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่เพจควิการลบและเรยีกคนืแบทช์ (ในหน้า 674)  

 ดูคาํขอการระบุสมดุบนัทกึแบทช์ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่เพจควิสมดุบนัทกึการระบุแบทช์ (ในหน้า 676) 

 จดัทาํและจดัการควิกจิกรรมการใชร้ว่มกนั สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่เกีย่วกบักจิกรรมการใชร้ว่มกนั (ในหน้า 677) 
 



เครื่องมือการจดัการข้อมูล 
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เคร่ืองมืออิมปอรต์และเอก็ซป์อรต์ 
มยีูทลิติหีลายอย่างใหใ้ชง้านไดจ้ากเพจเครือ่งมอือมิปอรต์และเอก็ซป์อรต์ ซึง่เพิม่เตมิสิง่อํานวยความสะดวกในการอมิปอรต์และเอก็ซป์อรต์ใน Oracle CRM On Demand: 

 โปรแกรมช่วยอิมปอรต์ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่โปรแกรมช่วยอมิปอรต์ (ในหน้า 656) 

 Oracle Data Loader On Demand สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่Oracle Data Loader On Demand Client Utility (โปรดดูที ่
"ยูทลิติไีคลเอนต์ Oracle Data Loader On Demand" ในหน้า 667) 

 Oracle Migration Tool On Demand สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่Oracle Migration Tool On Demand Client Utility 
(โปรดดูที ่"ยูทลิติไีคลเอนต์ Oracle Migration Tool On Demand" ในหน้า 673) 

 Oracle Web Services สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การใชร้ว่มกนักบับรกิารทางเวบ็ (ในหน้า 668) 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเลอืกวธิกีารอมิปอรต์ทีเ่หมาะสม โปรดดูที ่1801156.1 (ID ของบทความ) ทีก่ารสนบัสนุนจาก Oracle ของฉัน  

กระบวนการอมิปอรต์ประกอบดว้ยขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

 การเตรยีมพรอ้มสาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 515) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 

 การตรวจสอบผลลพัธ์การอมิปอรต์ (ในหน้า 660) 

คณุสามารถเอก็ซป์อรต์ขอ้มลูจาก Oracle CRM On Demand ไปยงัไฟล ์CSV ไดด้ว้ย โปรดคลกิหวัขอ้ต่อไปนี้เพือ่ดูขอ้มลูเกีย่วกบัการเอก็ซป์อรต์: 

 การเอก็ซป์อรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 662) 

 การตรวจสอบผลลพัธ์การเอก็ซป์อรต์ (ในหน้า 666) 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน: 

 ในการอมิปอรต์ขอ้มลู บทบาทของคณุจะตอ้งมสีทิธิ ์อมิปอรต์การจดัการ หรอืสทิธิ ์อมิปอรต์การตลาด สทิธิ ์อมิปอรต์การจดัการ จะทาํใหค้ณุสามารถอมิปอรต์เรคคอรด์ไดท้กุประเภท ขณะทีส่ทิธิ ์
อมิปอรต์การตลาด จะทาํใหคุ้ณสามารถอมิปอรต์ไดเ้พยีงขอ้มลูของบรษิทั ผูต้ดิต่อ และลดี 

 หากผูใ้ชต้อ้งการอมิปอรต์ผูต้ดิตอ่มากถงึ 2000 ราย คณุตอ้งเปิดใชส้ทิธิอ์มิปอรต์สว่นบุคคลในบทบาทผูใ้ช ้สทิธิอ์มิปอรต์สว่นบุคคลทาํใหค้วบคุมการอมิปอรต์ขอ้มลูของผูใ้ชไ้ดม้ากขึน้ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบับทบาท โปรดดูที ่การเพิม่บทบาท (ในหน้า 258)  

 โปรดตรวจดูเนื้อหาในสว่นนี้ทัง้หมด ตลอดจนบทเรยีนการฝึกใชง้านทีเ่กีย่วกบัการอมิปอรต์เรคคอร์ดซึง่จะใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการอมิปอรต์ (แนวทางปฏบิตัทิีด่ที ีส่ดุ) 

คาํเตือน: คณุไมส่ามารถยกเลกิการอมิปอรต์เรคคอรด์หรอืลบเรคคอรด์จํานวนมากไดใ้นครัง้เดยีว ดงันัน้จงึควรใชข้ ัน้ตอนการอมิปอรต์ดว้ยไฟลข์นาด 5-10 
เรคคอรด์เพือ่หลกีเลีย่งการลบขอ้มลูจํานวนมากในภายหลงั หากบรษิทัของคณุตอ้งใชก้ารอมิปอรต์เรคคอรด์จํานวนมาก โปรดเขา้รบัการอบรมในเรือ่งการอมิปอรต์ขอ้มลูหรอืตดิต่อฝา่ยบรกิารลกูคา้ 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการอบรมดงักลา่ว โปรดคลกิทีล่งิคร์่วม การฝึกอบรมและการสนบัสนุน ทีด่า้นบนของแต่ละเพจใน Oracle CRM On Demand 

 โปรดระวงัวา่คุณไมส่ามารถอมิปอรต์หรอืเอก็ซป์อรต์ฟิลด์ทีต่่อกนัใน Oracle CRM On Demand 
ฟิลด์ทีต่่อกนัเป็นฟิลด์ทีส่ามารถแสดงคา่จากหลายฟิลด์และสามารถแสดงขอ้ความเพิม่เตมิไดด้ว้ย อย่างไรกต็าม คณุสามารถอมิปอรต์และเอก็ซป์อรต์ฟิลด์แต่ละฟิลด์ทีร่วมเขา้เป็นฟิลด์ทีต่่อกนั 

 ในการเอก็ซป์อรต์ขอ้มลู บทบาทของคณุตอ้งมสีทิธิ ์การจดัการเอก็ซป์อรต์ 

คณุสามารถอมิปอรต์ขอ้มลูจากไฟลข์อ้มลูทีม่จีุลภาคคัน่ระหวา่งขอ้มลู (CSV) เพือ่สรา้งเรคคอรด์ใน Oracle CRM On Demand โดยอตัโนมตั ิไฟล ์CSV 
แต่ละไฟลต์อ้งมขีนาดน้อยกวา่ 20 MB เพือ่ลดขนาดไฟล ์ใหแ้บ่งเรคคอรด์ออกเป็นไฟล์หลายๆ ไฟล์ หรอืลดขอ้มลูดว้ยการลบคอลมัน์ทีคุ่ณไมต่้องการอมิปอรต์ คณุสามารถดูตวัอย่างของไฟล ์CSV 
ไดใ้น Oracle Data Loader On Demand Guide 

ตารางนี้จะอธบิายวา่เรคคอรด์ประเภทใดทีคุ่ณสามารถสรา้งไดด้ว้ยการอมิปอรต์ขอ้มลู และเรคคอร์ดจํานวนมากเทา่ใดทีคุ่ณสามารถอมิปอรต์ไดใ้นแต่ละครัง้ทีคุ่ณเรยีกใชก้ระบวนการอมิปอรต์ 

ประเภทเรคคอรด์ จาํนวนเรคคอรด์สูงสุด 
ของการอิมปอรต์แต่ละครัง้ 

บรษิทั  30000 
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ประเภทเรคคอรด์ จาํนวนเรคคอรด์สูงสุด 
ของการอิมปอรต์แต่ละครัง้ 

ทีอ่ยู่บรษิทั 50000 

คูแ่ขง่บรษิทั 50000 

ผูต้ดิต่อของบรษิทั 50000 

คูค่า้ของบรษิทั 50000 

ทมีของบรษิทั  50000 

ทีอ่ยู ่ 30000 

การนดัหมาย  30000 

ผูต้ดิต่อของการนดัหมาย  50000 

ผูใ้ชข้องการนดัหมาย  50000 

สนิทรพัย์  80000 

ผูต้ดิต่อ (การจดัการ) 30000 

ทีอ่ยู่ของผูต้ดิตอ่ 50000 

ทมีของผูต้ดิต่อ 50000 

แคมเปญ  50000 

ผูร้บัแคมเปญ  50000 

การลงทะเบยีนขอ้ตกลง 30000 

ลดี  30000 

การตดิตามการแกไ้ข 30000 

หมายเหตุ  50000 

ใบสัง่ 30000 

รายการในใบสัง่ 30000 

โอกาสทางการขาย  30000 

บทบาทผูต้ดิต่อของโอกาสทางการขาย 50000 

ผลติภณัฑท์ีม่โีอกาสทางการขาย 80000 

ทมีในโอกาสทางการขาย 50000 

ผลติภณัฑ์  80000 

ชนดิผลติภณัฑ์  30000 

ทรพัย์สนิ 30000 
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ประเภทเรคคอรด์ จาํนวนเรคคอรด์สูงสุด 
ของการอิมปอรต์แต่ละครัง้ 

โปรไฟลท์างสงัคม 30000 

ทางแกป้ญัหา  50000 

คาํขอบรกิาร  30000 

งาน  30000 

ผูต้ดิต่อของงาน  50000 

ผูใ้ชข้องงาน  50000 

ผูใ้ช ้ 500 

ผูต้ดิต่อของยานพาหนะ 50000 

เรคคอรด์ต่อไปนี้สามารถอมิปอรต์ได ้ขึน้กบัโซลชูนัเฉพาะอุตสาหกรรมทีค่ณุใชง้าน:  

ประเภทเรคคอรด์ จาํนวนเรคคอรด์สูงสุด 
ของการอิมปอรต์แต่ละครัง้ 

การปนัส่วน 30000 

แอปพลเิคชนั 30000 

ผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้ 30000 

แผนธุรกจิ  30000 

การเรยีกรอ้ง 30000 

ใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิตอ่ 30000 

ความคุม้ครอง 30000 

ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 30000 

ความเสยีหาย 30000 

ตวัแทนจําหน่าย 80000 

การลงทะเบยีนขอ้ตกลง  30000 

กจิกรรม 30000 

บญัชกีารเงนิ 30000 

ผูถ้อืบญัชกีารเงนิ 30000 

การถอืครองบญัชกีารเงนิ 30000 

แผนทางการเงนิ  30000 

ผลติภณัฑท์างการเงนิ 30000 
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ประเภทเรคคอรด์ จาํนวนเรคคอรด์สูงสุด 
ของการอิมปอรต์แต่ละครัง้ 

การทาํรายการทางการเงนิ  30000 

การปนัสว่นสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP 30000 

รายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงั 30000 

งวดสนิคา้คงคลงั 30000 

ฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 30000 

ทรพัย์สนิประกนัภยั 30000 

คําขอ MDF 30000 

แผนรบัสง่ขอ้ความ  30000 

รายการแผนรบัสง่ขอ้ความ 30000 

ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ 30000 

การตอบกลบัขอ้ความ 30000 

วตัถุประสงค์ 30000 

คูค่า้  30000 

โปรแกรมคู่คา้ 30000 

บรษิทัของแผน 30000 

ผูต้ดิต่อของแผน 30000 

โอกาสทางการขายของแผน 30000 

กรมธรรม์ 30000 

ผูถ้อืกรมธรรม์ 30000 

พอรต์โฟลโิอ 30000 

บญัชรีาคาสนิคา้  30000 

รายการสนิคา้ในบญัชรีาคา  30000 

การจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง 30000 

สนิคา้คงคลงัตวัอย่าง 30000 

ลอ็ตตวัอย่าง  30000 

การทาํรายการตวัอย่าง 30000 

ลายเซน็ 30000 

ผลติภณัฑท์ีต่ัง้ราคาพเิศษ 30000 
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ประเภทเรคคอรด์ จาํนวนเรคคอรด์สูงสุด 
ของการอิมปอรต์แต่ละครัง้ 

คาํขอตัง้ราคาพเิศษ 30000 

สนิคา้ทีท่าํรายการ 30000 

ยานพาหนะ 80000 

  

 

 
 

เก่ียวกบัการแมปประเทศและท่ีอยู ่
ตารางต่อไปนี้แสดง: 

 คา่รายการสาํหรบัเลอืกของฟิลด์ประเทศใน Oracle CRM On Demand 

คา่รายการสาํหรบัเลอืกสาํหรบัฟิลด์ประเทศใน Oracle CRM On Demand ไมส่ามารถแกไ้ขได ้ในการจดัเกบ็ขอ้มลูทัง้หมดเมือ่ทาํการอมิปอรต์ไฟลข์องคณุ 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ประเทศของคณุตรงกนักบัชือ่ทีอ่นุญาต รวมถงึเครือ่งหมายวรรคตอนและตวัพมิพใ์หญ่/เลก็ มฉิะนัน้ ขอ้มลูจะไมไ่ดร้บัการอมิปอรต์ 

หมายเหตุ: เนื่องจากคา่รายการสาํหรบัเลอืกประเทศตอ้งมไีมเ่กนิ 30 ตวัอกัษร ชือ่ทีม่จีํานวนตวัอกัษรเกนิขดีจํากดัจะถูกตดัทอนในรายการสาํหรบัเลอืก 

 การแมปทีอ่ยู่ในแต่ละประเทศ 

เมือ่อมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ คณุจําเป็นตอ้งตัง้คา่คอลมัน์สาํหรบัฟิลด์ทีอ่ยู่แต่ละฟิลด์ทีใ่ชใ้น Oracle CRM On Demand 
ตารางต่อไปนี้แสดงวธิกีารแมปฟิลด์ทีอ่ยู่สาํหรบัแต่ละประเทศกบัฟิลด์ทีเ่หมาะสมภายใน Oracle CRM On Demand 
การแมปอย่างถูกตอ้งทาํใหแ้น่ใจไดว้า่คณุไดจ้ดัเกบ็ขอ้มลูทัง้หมดในไฟลข์องคณุลงในฟิลด์ทีถู่กตอ้งในแอปพลเิคชนั 

หมายเหตุ: นอกเหนอืจากรฐัเอกราช ตารางต่อไปนี้รวมรฐัอืน่ๆ เชน่ รฐัอสิระ อาณาเขตนอกประเทศ และดนิแดนของรฐัเอกราช ตวัอย่างเชน่ 
เกาะแมนเป็นอาณานคิมปกครองตนเองของสหราชอาณาจกัร และสฟาลบารเ์ป็นดนิแดนของนอรเ์วย ์

 

ประเทศ (ค่าท่ีแก้ไขไมไ่ด้) จาํนวนฟิลด ์ ท่ีอยู่ ท่ีอยู่2 ท่ีอยู่3 เมอืง เขต รฐั รหสัไปรษณีย ์ จงัหวดั 

สหรฐัอเมรกิา 8 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู ่2 ทีอ่ยู ่3  เมอืง เขต รฐัในสหรฐัอเมรกิา รหสัไปรษณยี์  

อฟักานสิถาน 6 ทีอ่ยู่ 1 ทีอ่ยู่ 2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์ จงัหวดั 

เกาะโอลนัด ์ 5 เลขที/่ถนน ทีอ่ยู ่2     รหสัไปรษณยี์ เกาะ 

แอลเบเนยี 6 ทีอ่ยู ่1 ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์ จงัหวดั 

แอลจเีรยี 5 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู่ 2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

อเมรกินัซามวั 6 ทีอ่ยู ่1 ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์ จงัหวดั 
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ประเทศ (ค่าท่ีแก้ไขไมไ่ด้) จาํนวนฟิลด ์ ท่ีอยู่ ท่ีอยู่2 ท่ีอยู่3 เมอืง เขต รฐั รหสัไปรษณีย ์ จงัหวดั 

อนัดอรร์า 5 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

แองโกลา 4 ถนน/ 
เลขที ่

ทีอ่ยู ่2  เมอืง     

แองกวลิลา 6 ทีอ่ยู ่1 ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์ จงัหวดั 

อนัตกิวัและบารบ์ูดา 4    เมอืง ตูไ้ปรษณยี์   เกาะ 

อารเ์จนตนิา 7 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู ่2 ทีอ่ยู ่3 เมอืง   รหสัไปรษณยี์ จงัหวดั 

อารเ์มเนยี 5 ถนน/ 
เลขที ่

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

อารบูา 5 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู ่2 ชัน้ เมอืง     

เกาะแอสเซนชัน่ 6 ทีอ่ยู ่1 ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์ จงัหวดั 

ออสเตรเลยี 6 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู ่2 ทีอ่ยู ่3 เมอืง   รหสัไปรษณยี์ รฐั 

ออสเตรยี 5 ถนน/ 
เลขที ่

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์ 

 

 

อาเซอรไ์บจาน 5 ถนน/ 
เลขที ่

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

บาฮามาส 6 ทีอ่ยู ่1 ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัเกาะ เกาะ 

บาหเ์รน 5 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

บงัคลาเทศ 5 ถนน/ 
เลขที ่

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

บารเ์บโดส 6 ทีอ่ยู ่1 ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์ จงัหวดั 

เบลารสุ 6 ถนน/ 
เลขที ่

ทีอ่ยู ่2  เมอืง รหสัธนาคาร  รหสัไปรษณยี์  

เบลเยยีม 6 ถนน/ 
เลขที ่

ทีอ่ยู ่2  เมอืง รหสัธนาคาร  รหสัไปรษณยี์  

เบลซี 5 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู ่2 ชัน้ เมอืง     
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เบนนิ 4    เมอืง รหสัธนาคาร  ตูไ้ปรษณยี์  

เบอรม์วิดา 5 เลขที/่ ถนน ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

ภูฏาน 6 ทีอ่ยู ่1 ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์ จงัหวดั 

โบลเิวยี 4 ถนน/ 
เลขที ่

ทีอ่ยู ่2  เมอืง     

โบแนร์ ซนิทเ์อสิทาทอิุส และซาบา 5 ทีอ่ยู ่1 ทีอ่ยู ่2  เมอืง    เกาะ 

บอสเนยีและเฮอรเ์ซโกวนีา 5 ถนน/ 
เลขที ่

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

บอตสวานา 3    เมอืง ตูไ้ปรษณยี์    

เกาะบูเวต 6 ทีอ่ยู ่1 ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์ จงัหวดั 

บราซลิ 7 ถนน/ 
เลขที ่

ทีอ่ยู ่2 ชัน้ เมอืง   รหสัไปรษณยี์ รฐั 

บรติชิอนิเดยีนโอเชยีนเทอรทิอร ี 6 ทีอ่ยู ่1 ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์ จงัหวดั 

บรไูนดารสุซาลาม 5 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

บลัแกเรยี 5 ถนน/ 
เลขที ่

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

เบอรก์นิาฟาโซ 4    เมอืง รหสัธนาคาร  ตูไ้ปรษณยี์  

บุรนุด ี 3    เมอืง ตูไ้ปรษณยี์    

กมัพชูา 6 ทีอ่ยู ่1 ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์ จงัหวดั 

แคเมอรนู 3    เมอืง ตูไ้ปรษณยี์    

แคนาดา 6 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์ จงัหวดั 

เคปเวริด์ 4 ถนน/ 
เลขที ่

ทีอ่ยู ่2  เมอืง     

หมูเ่กาะเคย์แมน 6 ทีอ่ยู ่1 ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์ จงัหวดั 

สาธารณรฐัแอฟรกิากลาง 3    เมอืง ตูไ้ปรษณยี์    

ชาด 3    เมอืง ตูไ้ปรษณยี์    
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หมูเ่กาะแชนเนล 6 ทีอ่ยู ่1 ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์ จงัหวดั 

ชลิ ี 7 ถนน/ 
เลขที ่

ทีอ่ยู ่2 ชัน้ เมอืง ชมุชน  รหสัไปรษณยี์ จงัหวดั 

จนี 7 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู ่2 ดสิตรกิต์ เมอืง   รหสัไปรษณยี์ จงัหวดั 

เกาะครสิต์มาส 6 ทีอ่ยู ่1 ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์ จงัหวดั 

หมูเ่กาะโคคอส (คลีงิ) 6 ทีอ่ยู ่1 ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์ จงัหวดั 

โคลมัเบยี 7 ถนน/ 
เลขที ่

ทีอ่ยู ่2 ชัน้ เมอืง รหสัธนาคาร   จงัหวดั 

คองโก 3 ถนน/เลขที ่   เมอืง     

คองโก, สาธารณรฐัคองโก 4    เมอืง รหสัธนาคาร  ตูไ้ปรษณยี์  

หมูเ่กาะคกุ 6 ทีอ่ยู ่1 ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์ จงัหวดั 

คอสตารกิา 7 ถนน/ 
เลขที ่

ทีอ่ยู ่2 ชัน้ เมอืง   รหสัไปรษณยี์ จงัหวดั 

โครเอเชยี 5 ถนน/ 
เลขที ่

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

ควิบา 4 ถนน/ 
เลขที ่

  เมอืง   ตูไ้ปรษณยี์  

ครูาเซา 6 ทีอ่ยู ่1 ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์ จงัหวดั 

ไซปรสั 5 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

สาธารณรฐัเชก็ 6 ถนน/ 
เลขที ่

ทีอ่ยู ่2  เมอืง รหสัธนาคาร  รหสัไปรษณยี์  

เดนมารก์ 6 ถนน/ 
เลขที ่

ทีอ่ยู ่2  เมอืง รหสัธนาคาร  รหสัไปรษณยี์  

จบิูต ี 3    เมอืง ตูไ้ปรษณยี์    

โดมนิกิา 6 ทีอ่ยู ่1 ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์ จงัหวดั 

สาธารณรฐัโดมนิิกนั 6 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์ จงัหวดั 

ตมิอรต์ะวนัออก 5 ถนน/ ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์  
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ประเทศ (ค่าท่ีแก้ไขไมไ่ด้) จาํนวนฟิลด ์ ท่ีอยู่ ท่ีอยู่2 ท่ีอยู่3 เมอืง เขต รฐั รหสัไปรษณีย ์ จงัหวดั 

เลขที ่

เอกวาดอร ์ 7 ทีอ่ยู ่1 ทีอ่ยู ่2 ชัน้ เมอืง   รหสัไปรษณยี์ จงัหวดั 

อยีปิต ์ 6 ทีอ่ยู ่1  ดสิตรกิต์ เมอืง   รหสัไปรษณยี์ จงัหวดั 

เอลซลัวาดอร ์ 5 ถนน/ 
เลขที ่

  เมอืง   รหสัไปรษณยี์ จงัหวดั 

อเิควทอเรยีลกนิี 3    เมอืง ตูไ้ปรษณยี์    

เอรเิทรยี 3 ถนน/ 
เลขที ่

  เมอืง     

เอสโตเนยี 5 ถนน/ 
เลขที ่

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

เอธโิอเปีย 3    เมอืง ตูไ้ปรษณยี์    

หมูเ่กาะฟอลก์แลนด ์(มลัวนิาส) 3 ถนน/ 
เลขที ่

  เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

หมูเ่กาะแฟโร 6 ทีอ่ยู ่1 ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์ จงัหวดั 

ฟิจ ิ 5 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู ่2 ชัน้ เมอืง     

ฟินแลนด์ 6 ถนน/ 
เลขที ่

ทีอ่ยู ่2  เมอืง รหสัธนาคาร  รหสัไปรษณยี์  

ฝรัง่เศส 6 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู ่2  เมอืง รหสั 
CEDEX 

 รหสัไปรษณยี์  

เฟรนชเ์กยีนา 5 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

เฟรนชโ์ปลนิเีซยี 5 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

เฟรนชเ์ซาเทริน์เทอรทิอร ี 5 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

กาบอง 3    เมอืง ตูไ้ปรษณยี์    

แกมเบยี 3 ถนน/ 
เลขที ่

  เมอืง     

จอรเ์จยี 5 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

เยอรมน ี 5 ถนน/ ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์  
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เลขที ่

กานา 3    เมอืง ตูไ้ปรษณยี์    

ยบิรอลตาร ์ 3 ถนน/ 
เลขที ่

  เมอืง     

กรซี 5 ถนน/ 
เลขที ่

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

กรนีแลนด์ 5 ถนน/ 
เลขที ่

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

เกรเนดา 6 ทีอ่ยู ่1 ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์ จงัหวดั 

กวาเดอลปู 5 เลขที/่ถนน ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

กวม 6 ทีอ่ยู่ 1 ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์ จงัหวดั 

กวัเตมาลา 5 ถนน/ 
เลขที ่

  เมอืง   ตูไ้ปรษณยี์ จงัหวดั 

เกริน์ซยี์ 6 เลขที/่ถนน ทีอ่ยู ่2 ทีอ่ยู ่3    รหสัไปรษณยี์ เกาะ 

กนิ ี 3    เมอืง ตูไ้ปรษณยี์    

กนิบีสิเซา 4 ถนน/ 
เลขที ่

  เมอืง   ตูไ้ปรษณยี์  

กายอานา 6 ทีอ่ยู ่1 ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์ จงัหวดั 

เฮต ิ 6 ถนน/ 
เลขที ่

ทีอ่ยู ่2  เมอืง รหสัธนาคาร  รหสัไปรษณยี์  

เกาะเฮริด์และเกาะแมกดอนลัด์ 6 ทีอ่ยู ่1 ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์ จงัหวดั 

โฮลซี ี(นครรฐัวาตกินั) 6 ถนน/ 
เลขที ่

ทีอ่ยู ่2  เมอืง รหสัธนาคาร  รหสัไปรษณยี์  

ฮอนดูรสั 7 ถนน/ 
เลขที ่

ทีอ่ยู ่2 ชัน้ เมอืง   รหสัไปรษณยี์ จงัหวดั 

ฮอ่งกง 7 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู ่2 ดสิตรกิต์ เมอืง ทีอ่ยู ่4   สว่นพืน้ที ่

ฮงัการ ี 5 ถนน/ 
เลขที ่

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

ไอซแ์ลนด์ 5 ถนน/ 
เลขที ่

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์  
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อนิเดยี 6 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์ รฐั 

อนิโดนเีซยี 5 ถนน/ 
เลขที ่

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

อหิรา่น 5 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

อริกั 6 ทีอ่ยู ่1 ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์ จงัหวดั 

ไอรแ์ลนด์ 6 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู ่2 ทีอ่ยู ่3 เมอืง เขต  รหสัไปรษณยี์  

เกาะแมน 7 เลขที/่ถนน ทีอ่ยู ่2 ทีอ่ยู ่3 เมอืง เขต  รหสัไปรษณยี์  

อสิราเอล 5 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

อติาล ี 6 ถนน/ 
เลขที ่

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์ จงัหวดั 

ไอวอรีโ่คสต ์ 4    เมอืง รหสัธนาคาร  ตูไ้ปรษณยี์  

จาเมกา 6 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู ่2  เมอืง รหสัธนาคาร   เขต 

ญีปุ่่น 6 เลขที/่ถนน/Chome Ku  ShiGun   รหสัไปรษณยี์ จงัหวดั 

เจอรซ์ยี์ 5 ถนน/เลขที ่ ทีอ่ยู ่2     รหสัไปรษณยี์ เขต 

จอรแ์ดน 5 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

คาซคัสถาน 4 ทีอ่ยู ่1   เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

เคนยา 4    เมอืง ตูไ้ปรษณยี์  รหสัไปรษณยี์  

คริบิาต ิ 4 ทีอ่ยู ่1   เมอืง    เกาะ 

เกาหล ี 6 ทีอ่ยู ่1 ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์ จงัหวดั 

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนเกาหล ี 5 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

โคโซโว 6 ถนน/ เลขที ่ ทีอ่ยู ่2 ดสิตรกิต์  เมอืง   รหสัไปรษณยี์   

คเูวต 6 ถนน/ 
เลขที ่

ทีอ่ยู ่2  เมอืง เขต  รหสัไปรษณยี์  
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ครีก์ซีสถาน 6 ถนน/ 
เลขที ่

ทีอ่ยู ่2  เมอืง รหสัธนาคาร  รหสัไปรษณยี์  

ลาว 5 เลขที/่ ถนน ทีอ่ยู่ 2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

ลตัเวยี 5 ถนน/ 
เลขที ่

  เมอืง รหสัธนาคาร  รหสัไปรษณยี์  

เลบานอน 6 ทีอ่ยู ่1 ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์ จงัหวดั 

เลโซโท 3    เมอืง ตูไ้ปรษณยี์    

ไลบเีรยี 6 ถนน/ 
เลขที ่

ทีอ่ยู ่2  เมอืง รหสัธนาคาร  รหสัไปรษณยี์  

ลเิบยี 5 เลขที/่ ถนน ทีอ่ยู ่2 ชัน้ เมอืง     

ลกิเตนสไตน์ 5 ถนน/ 
เลขที ่

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

ลทิวัเนยี 4 ถนน/ 
เลขที ่

  เมอืง   ตูไ้ปรษณยี์  

ลกัเซมเบริ์ก 5 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

มาเก๊า 6 ทีอ่ยู ่1 ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์ จงัหวดั 

มาซโิดเนยี 6 ถนน/ 
เลขที ่

ทีอ่ยู ่2  เมอืง รหสัธนาคาร  รหสัไปรษณยี์  

มาดากสัการ์ 5 ถนน/ 
เลขที ่

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

มาลาว ี 3    เมอืง ตูไ้ปรษณยี์    

มาเลเซยี 7 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู ่2 ทีอ่ยู ่3 เมอืง   รหสัไปรษณยี์ รฐั 

มลัดฟีส ์ 5 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

มาล ี 5 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู ่2 ชัน้ เมอืง     

มอลตา 6 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์ เกาะ 

หมูเ่กาะมาร์แชลล ์ 6 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์ รฐั 
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ประเทศ (ค่าท่ีแก้ไขไมไ่ด้) จาํนวนฟิลด ์ ท่ีอยู่ ท่ีอยู่2 ท่ีอยู่3 เมอืง เขต รฐั รหสัไปรษณีย ์ จงัหวดั 

มารต์นิีก 5 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

มอรเิตเนยี 3    เมอืง ตูไ้ปรษณยี์    

มอรเิชยีส 3 ถนน/ 
เลขที ่

  เมอืง     

มายอต 5 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

เมก็ซโิก 8 ถนน/ 
เลขที ่

ทีอ่ยู ่2 ชัน้ เมอืง นคิม/สว่น  รหสัไปรษณยี์ รฐั 

ไมโครนเีซยี 6 ทีอ่ยู ่1 ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์ จงัหวดั 

มอลโดวา, สาธารณรฐั 5 ถนน/ 
เลขที ่

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

โมนาโก 5 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

มองโกเลยี 5 ถนน/ 
เลขที ่

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

มอนเทนโีกร 6 ทีอ่ยู ่1 Address2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์ จงัหวดั 

มอนต์เซอรร์ตั 6 ทีอ่ยู ่1 ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์ จงัหวดั 

โมรอ็กโก 5 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

โมซมับกิ 4 ถนน/ 
เลขที ่

  เมอืง   ตูไ้ปรษณยี์  

เมยีนมาร์ 5 ทีอ่ยู ่1   เมอืง เมอืง  รหสัไปรษณยี์  

นามเิบยี 3    เมอืง ตูไ้ปรษณยี์    

นาอูรู 3   ดสิตรกิต์  ตูไ้ปรษณยี์    

เนปาล 5 ถนน/ 
เลขที ่

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

เนเธอรแ์ลนด์ 5 ถนน/ 
เลขที ่

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

เนเธอรแ์ลนด์แอนทลิลสิ 5 ทีอ่ยู ่1 ทีอ่ยู ่2  เมอืง    เกาะ 
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ประเทศ (ค่าท่ีแก้ไขไมไ่ด้) จาํนวนฟิลด ์ ท่ีอยู่ ท่ีอยู่2 ท่ีอยู่3 เมอืง เขต รฐั รหสัไปรษณีย ์ จงัหวดั 

นวิแคลโิดเนยี 5 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

นวิซแีลนด์ 6 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู ่2 ดสิตรกิต์ เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

นกิารากวั 6 ถนน/ 
เลขที ่

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์ จงัหวดั 

ไนเจอร ์ 3    เมอืง ตูไ้ปรษณยี์    

ไนจเีรยี 6 ทีอ่ยู ่1 ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์ จงัหวดั 

นอีูเอ 3    เมอืง ตูไ้ปรษณยี์    

เกาะนอรฟ์อล์ก 6 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์ รฐั 

หมูเ่กาะนอรเ์ทริน์มาเรยีนา 6 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์ รฐั 

นอรเ์วย์ 6 ถนน/ 
เลขที ่

ทีอ่ยู ่2  เมอืง รหสัธนาคาร  รหสัไปรษณยี์  

โอมาน 4    เมอืง ตูไ้ปรษณยี์  รหสัไปรษณยี์ พืน้ที ่

ปากสีถาน 6 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู ่2 ทีอ่ยู ่3 เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

ปาเลา 6 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์ รฐั 

คณะปกครองปาเลสไตน์ 6 ทีอ่ยู ่1 ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์ จงัหวดั 

ปานามา 5 ทีอ่ยู ่1   เมอืง รหสัธนาคาร   จงัหวดั 

ปาปวันวิกนิี 3    เมอืง    จงัหวดั 

ปารากวยั 4 ถนน/ 
เลขที ่

ทีอ่ยู ่2  เมอืง     

เปร ู 8 ถนน/ 
เลขที ่

ทีอ่ยู ่2  เมอืง รหสัธนาคาร   จงัหวดั 

ฟิลปิปินส ์ 7 ถนน/ 
เลขที ่

ทีอ่ยู ่2 ดสิตรกิต์ เมอืง   รหสัไปรษณยี์ จงัหวดั 

หมูเ่กาะพติแครน์ 1         

โปแลนด ์ 5 ถนน/   เมอืง   รหสัไปรษณยี์  
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ประเทศ (ค่าท่ีแก้ไขไมไ่ด้) จาํนวนฟิลด ์ ท่ีอยู่ ท่ีอยู่2 ท่ีอยู่3 เมอืง เขต รฐั รหสัไปรษณีย ์ จงัหวดั 

เลขที ่

โปรตุเกส 6 ถนน/ 
เลขที ่

ทีอ่ยู ่2 ชัน้ เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

เปอรโ์ตรโิก 5 ทีอ่ยู ่1   เมอืง URB  รหสัไปรษณยี์  

กาตาร์ 6  Address2  เมอืง เขต  รหสัไปรษณยี์ ตูไ้ปรษณยี์ 

เรอูนยีง 5 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

โรมาเนยี 5 ถนน/ 
เลขที ่

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

สหพนัธรฐัรสัเซยี 6 ถนน/ 
เลขที ่

ทีอ่ยู ่2  เมอืง รหสัธนาคาร  รหสัไปรษณยี์  

รวนัดา 3    เมอืง ตูไ้ปรษณยี์    

ซามวั 6 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์ รฐั 

ซานมารโีน 6 ถนน/ 
เลขที ่

ทีอ่ยู ่2  เมอืง รหสัธนาคาร  รหสัไปรษณยี์  

เซาโตเมและปรนิซเิป 5 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู ่2 ชัน้ เมอืง     

ซาอุดอีาระเบยี 5 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

เซเนกลั 3 ถนน/ 
เลขที ่

  เมอืง     

เซอรเ์บยี 6 ทีอ่ยู ่1 ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์ จงัหวดั 

เซเชลส ์ 4    เมอืง ตูไ้ปรษณยี์   เกาะ 

เซยีรร์าลโีอน 5 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู ่2 ชัน้ เมอืง     

สงิคโปร์ 5 ถนน/ 
เลขที ่

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

ซนิท์มารเ์ทนิ  5 ทีอ่ยู ่1 ทีอ่ยู ่2  เมอืง    เกาะ  

สโลวาเกยี 6 ถนน/ 
เลขที ่

ทีอ่ยู ่2  เมอืง รหสัธนาคาร  รหสัไปรษณยี์  
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ประเทศ (ค่าท่ีแก้ไขไมไ่ด้) จาํนวนฟิลด ์ ท่ีอยู่ ท่ีอยู่2 ท่ีอยู่3 เมอืง เขต รฐั รหสัไปรษณีย ์ จงัหวดั 

สโลวเีนยี 5 ถนน/ 
เลขที ่

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

หมูเ่กาะโซโลมอน 5    เมอืง ตูไ้ปรษณยี์  รหสัเกาะ เกาะ 

โซมาเลยี 6 ทีอ่ยู ่1 ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์ จงัหวดั 

แอฟรกิาใต้ 5 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

เซาทจ์อรเ์จยีและเซาทแ์ซนด์วชิ 6 ทีอ่ยู ่1 ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์ จงัหวดั 

เซาทซ์ดูาน 4 เลขที/่ 

ทีอ่ยู ่
  เมอืง ตูไ้ปรษณยี์  รหสัไปรษณยี์  

สเปน 7 ถนน/ 
เลขที ่

ทีอ่ยู ่2 ชัน้ เมอืง   รหสัไปรษณยี์ จงัหวดั 

ศรลีงักา 5 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

เซนต์บาร์ทส ์ 6 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู ่2  เมอืง รหสั 
CEDEX 

 รหสัไปรษณยี์  

เซนต์เฮเลนา 6 ทีอ่ยู ่1 ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์ จงัหวดั 

เซนต์คติสแ์ละเนวสิ 5 ทีอ่ยู ่1 ทีอ่ยู ่2  เมอืง    เกาะ 

เซนต์ลเูซยี 5 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู ่2 ชัน้ เมอืง     

เซนต์มารต์นิ  6 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู ่2  เมอืง รหสั 
CEDEX 

 รหสัไปรษณยี์  

แซงปิแยร์และมเีกอลง 5 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

เซนต์วนิเซนต์และเกรนาดนีส์ 5 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู ่2 ชัน้ เมอืง     

ซดูาน 4    เมอืง ตูไ้ปรษณยี์  รหสัไปรษณยี์  

ซรูนิาเม 3 ถนน/ 
เลขที ่

  เมอืง     

หมูเ่กาะซอลบารแ์ละแยน มาเยน 6 ทีอ่ยู ่1 ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์ จงัหวดั 

สวาซแิลนด์ 4    เมอืง ตูไ้ปรษณยี์  รหสัไปรษณยี์  
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สวเีดน 5 ถนน/ 
เลขที ่

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

สวติเซอรแ์ลนด์ 5 ถนน/ 
เลขที ่

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

สาธารณรฐัอาหรบัซเีรยี 3 ถนน/ 
เลขที ่

  เมอืง     

ไตห้วนั 5 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

ทาจกิสิถาน 5 ถนน/ 
เลขที ่

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

แทนซาเนยี, สหสาธารณรฐั 3    เมอืง ตูไ้ปรษณยี์    

ไทย 7 ทีอ่ยู ่1 ทีอ่ยู ่2 ทีอ่ยู ่3 เมอืง   รหสัไปรษณยี์ จงัหวดั 

โตโก 3    เมอืง ตูไ้ปรษณยี์    

โตเกเลา 6 ทีอ่ยู ่1 ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์ จงัหวดั 

ตองกา 4    เมอืง ตูไ้ปรษณยี์   เกาะ 

ตรนิแิดดและโตเบโก 5 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู่ 2 ชัน้ เมอืง     

ตูนเิซยี 5 ถนน/ 
เลขที ่

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

ตุรก ี 5 ถนน/ 
เลขที ่

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์ พืน้ที ่

สาธารณรฐัเตริ์กเมนสิถาน 4 เลขที/่ 
ถนน 

  เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

หมูเ่กาะเตริก์และเคคอส 6 ทีอ่ยู ่1 ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์ จงัหวดั 

ตูวาล ู 4    เมอืง ตูไ้ปรษณยี์   เกาะ 

ยูกนัดา 3    เมอืง ตูไ้ปรษณยี์    

ยูเครน 5 ทีอ่ยู ่1 ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

สหภาพโคโมโรส 3    เมอืง ตูไ้ปรษณยี์    

สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 6  ทีอ่ยู ่2  เมอืง ตูไ้ปรษณยี์  รหสัไปรษณยี์ เอมเิรต 
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ประเทศ (ค่าท่ีแก้ไขไมไ่ด้) จาํนวนฟิลด ์ ท่ีอยู่ ท่ีอยู่2 ท่ีอยู่3 เมอืง เขต รฐั รหสัไปรษณีย ์ จงัหวดั 

สหราชอาณาจกัร 7 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู ่2 ทีอ่ยู ่3 เมอืง เขต  รหสัไปรษณยี์  

หมูเ่กาะย่อยรอบนอกสหรฐั 6 ทีอ่ยู ่1 ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์ จงัหวดั 

อุรกุวยั 5 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

อุซเบกสิถาน 6 ทีอ่ยู ่1 ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์ แควน้ 

วานูอาตู 3    เมอืง ตูไ้ปรษณยี์    

เวเนซเุอลา 7 ถนน/ 
เลขที ่

ทีอ่ยู ่2 ชัน้ เมอืง   รหสัไปรษณยี์ จงัหวดั 

เวยีดนาม 5 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

หมูเ่กาะเวอรจ์นิ (องักฤษ) 6 ทีอ่ยู ่1 ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์ จงัหวดั 

หมูเ่กาะเวอรจ์นิ (สหรฐั) 6 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์ รฐั 

หมูเ่กาะวาลลสิและฟูตูนา 6 ทีอ่ยู ่1 ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์ จงัหวดั 

ซาฮาราตะวนัตก 5 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

เยเมน 3 ถนน/ 
เลขที ่

  เมอืง     

แซมเบยี 5 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู ่2  เมอืง   รหสัไปรษณยี์  

ซมิบบัเว 5 เลขที/่ 
ถนน 

ทีอ่ยู ่2 ชัน้ เมอืง     

 

คาํย่อของรฐัท่ีใช้ได้ในสหรฐัอเมริกา 
ตารางนี้แสดงค่ารายการสาํหรบัเลอืกสาํหรบัรฐัของสหรฐัอเมรกิา 

คาํย่อ ช่ือเตม็ 

AK อลาสกา 

AL แอละแบมา 
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คาํย่อ ช่ือเตม็ 

AR อารค์นัซอ 

AZ อารโิซนา 

CA แคลฟิอรเ์นยี 

CO โคโลราโด 

CT คอนเนคทคิตั 

DC ดสิตรกิต์ออฟโคลมัเบยี 

DE เดลาแวร์ 

FL ฟลอรดิา 

GA จอรเ์จยี 

HI ฮาวาย 

IA ไอโอวา 

ID ไอดาโฮ 

IL อลิลนิอยส ์

IN อนิเดยีนา 

KS แคนซสั 

KY เคนทกัก ี

LA ลยุเซยีนา 

MA แมสซาชเูซตส์ 

MD แมรแีลนด์ 

ME เมน 

MI มชิแิกน 

MN มนินโิซตา 

MO มสิซรู ี

MS มซิซสิซปิปี 

MT มอนทานา 

NC นอรท์แคโรไลนา 

ND นอรท์ดาโคตา 

NE เนแบรสกา 

NH นวิแฮมป์เชยีร ์
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คาํย่อ ช่ือเตม็ 

NJ นวิเจอรซ์ยี์ 

NM นวิเมก็ซโิก 

NV เนวาดา 

NY นวิยอรก์ 

OH โอไฮโอ 

OK โอคลาโฮมา 

OR ออรกิอน 

PA เพนซลิเวเนยี 

PR เปอรโ์ตรโิก 

RI โรดไอแลนด ์

SC เซาทแ์คโรไลนา 

SD เซาทด์าโคตา 

TN เทนเนสซ ี

TX เทก็ซสั 

UT ยูทาห์ 

VA เวอรจ์เินยี 

VT เวอรม์อนต์ 

WA วอชงิตนั 

WI วสิคอนซนิ 

WV เวสต์เวอรจ์เินยี 

WY ไวโอมงิ 

 

คาํย่อของพืน้ท่ีท่ีใช้ได้ในสหรฐัอเมริกา 
ตารางนี้แสดงค่ารายการสาํหรบัเลอืกสาํหรบัพืน้ทีข่องสหรฐัอเมรกิา 

คาํย่อ ช่ือเตม็ 

AS อเมรกินัซามวั 

FM สหพนัธรฐัไมโครนเีซยี 

GU กวม 
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คาํย่อ ช่ือเตม็ 

MH หมูเ่กาะมาร์แชลล ์

MP หมูเ่กาะนอรเ์ทริน์มาเรยีนา 

PW ปาเลา 

UM หมูเ่กาะย่อยรอบนอกสหรฐั 

VI หมูเ่กาะเวอรจ์นิสหรฐั 

 

รหสัไปรษณียท่ี์ใช้ได้ของสหรฐัอเมริกา 
ตารางนี้แสดงรหสัรฐัสามตวัอย่างทีใ่ชเ้ป็นทางการสาํหรบัผูร้บัจดหมายทีอ่ยู่ในกองทพัสหรฐัอเมรกิา 

คาํย่อ คาํอธิบาย 

AE (รหสัไปรษณยี์ 09xxx)  กองทพัยุโรป ซึง่รวมถงึแคนาดา, ตะวนัออกกลาง 
และแอฟรกิา  

AK (รหสัไปรษณยี์ 962xx - 
966xx)  

กองทพัแปซฟิิก 

AA (รหสัไปรษณยี์ 340xx)  กองทพัอเมรกิา 
ซึง่รวมถงึอเมรกิากลางและอเมรกิาใต ้ 

คาํย่อของจงัหวดั/พืน้ท่ีท่ีใช้ได้ในแคนาดา 
ตารางนี้แสดงคําย่ออย่างเป็นทางการสาํหรบัจงัหวดัของแคนาดา (ฟิลด์ขอ้ความ) 

 

คาํย่อ ช่ือเตม็ 

AB แอลเบอรต์า 

BC บรติชิโคลมัเบยี 

MB แมนโิทบา 

NB นวิบรนัสวกิ 

NL นวิฟนัด์แลนด์และแลบราดอร ์

NS โนวาสโกเซยี 

NT นอรท์เวสต์เทรร์ทิอรสี ์

NU นูนาวตุ 

ON ออนแทรโีอ 
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คาํย่อ ช่ือเตม็ 

PE ปรนิซเ์อด็เวริด์ไอแลนด์ 

QC ควเิบก 

SK ซสัแคตเชวนั 

YT ยูคอน 

 
 

เก่ียวกบัเรคคอรด์ท่ีซํา้กนัและ ID ภายนอก 
เมือ่คณุอมิปอรต์เรคคอรด์ คณุสามารถเลอืกตวัเลอืกใดตวัเลอืกหนึง่ต่อไปนี้ในการจดัการกบัเรคคอร์ดทีซ่ํ้ากนั: 

 โดยการไมอ่มิปอรต์เรคคอรด์ทีซ่ํ้า 

 โดยการเขยีนทบัเรคคอรด์ทีม่อียู่ 

หมายเหตุ: ตวัเลอืกการบนัทกึทบัจะใชไ้มไ่ดเ้มือ่คณุอมิปอรต์ผูใ้ชข้องการนดัหมาย ผูใ้ชข้องงาน หรอืหมายเหตุ เรคคอรด์ใหมจ่ะถูกจดัทาํขึน้เสมอสาํหรบัประเภทเรคคอรด์เหลา่นี้ 

 โดยการจดัทาํเรคคอรด์เพิม่เตมิสาํหรบัรายการทีซ่ํ้า (เฉพาะผูต้ดิต่อ ลดี การนดัหมาย และงานเท่านัน้) 

หากคุณเลอืกทีจ่ะเขยีนทบัเรคคอรด์ทีม่อียู่ขณะทีคุ่ณอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ Oracle CRM On Demand จะตรวจสอบวา่เรคคอรด์ในไฟลอ์มิปอรต์ของคณุซํ้ากบัเรคคอรด์ทีม่อียู่ใน 
Oracle CRM On Demand หรอืไม ่โดยการตรวจสอบคา่ในฟิลด์ต่างๆ ทีใ่ชใ้นการตรวจสอบเรคคอรด์ซํ้า หากเรคคอรด์ของคณุซํ้า Oracle CRM On Demand 
จะอปัเดตฟิลด์ในเรคคอรด์ทีม่อียู่ใน Oracle CRM On Demand ดว้ยคา่ต่างๆ จากเรคคอรด์ทีคุ่ณอมิปอรต์ ยกเวน้ฟิลด์ทีค่ณุใชใ้นการตรวจสอบเรคคอรด์ซํ้า 

สาํหรบัเรคคอรด์หลายประเภท คณุสามารถใชฟิ้ลด ์ID ภายนอก หรอืชดุฟิลด์ทีก่าํหนดลว่งหน้าเพือ่ตรวจสอบวา่เรคคอรด์ในไฟลอ์มิปอรต์ของคุณซํ้ากบัเรคคอรด์ทีม่อียู่ใน Oracle CRM On 
Demand หรอืไม่ หากคณุใช ้ID ภายนอกเป็นฟิลด์ตรวจสอบเรคคอรด์ซํ้า เมือ่ตรวจพบเรคคอรด์ซํ้า ฟิลดท์ัง้หมดในเรคคอรด์ใน Oracle CRM On Demand จะถูกอปัเดต 
ยกเวน้ฟิลด์ ID ภายนอก ในลกัษณะเดยีวกนั หากคุณใชช้ดุฟิลด์ทีก่าํหนดลว่งหน้าเพือ่ตรวจสอบเรคคอรด์ซํ้า ฟิลด์ทัง้หมดยกเวน้ฟิลด์ทีใ่ชใ้นการตรวจสอบเรคคอรด์ซํ้าจะถูกอปัเดตบนเรคคอรด์ใน 
Oracle CRM On Demand 

หากคุณใชช้ดุของฟิลด์ทีก่าํหนดไวล้่วงหน้าเพือ่ตรวจสอบวา่เรคคอรด์ในไฟล์ทีคุ่ณอมิปอรต์ซํ้ากบัเรคคอรด์ทีม่อียู่หรอืไม่ Oracle CRM On Demand 
จะตรวจสอบคา่ในฟิลด์ทีก่าํหนดไวล้ว่งหน้าทัง้หมดเพือ่ตรวจสอบวา่เรคคอรด์ซํ้ากนัหรอืไม่ หากคา่ในฟิลด์ทีก่าํหนดไวล้่วงหน้าในไฟล์ CSV ทัง้หมดตรงกบัคา่ในฟิลด์ทีส่มัพนัธ์กบัในเรคคอรด์ทีม่อียู่ 
แสดงวา่เรคคอรด์ซํ้ากนั ตวัอย่างเชน่ สมมตุวิา่คุณไดอ้มิปอรต์เรคคอรด์ผูต้ดิต่อ และคา่ในฟิลด์ของชือ่ นามสกลุ หมายเลขโทรศพัทท์ีท่าํงาน และอเีมลต์รงกบัคา่ในเรคคอรด์ทีม่อียู่ 
จะถอืวา่เรคคอรด์ทีคุ่ณอมิปอรต์นัน้ซํ้ากนั อย่างไรกต็าม หากคา่ในฟิลด์ชือ่ นามสกลุ และอเีมลต์รงกบัคา่ในเรคคอรด์ทีม่อียู่ แต่ฟิลด์หมายเลขโทรศพัทท์ีท่าํงานเวน้วา่งไวใ้นไฟล์ CSV ของคณุ 
แต่ไมเ่วน้วา่งในเรคคอรด์ทีม่อียู่ จะถอืวา่บนัทกึในไฟล ์CSV ไมซ่ํ้ากนั 

ตวัอย่างเชน่ ในประเภทเรคคอรด์บรษิทั คณุสามารถใชฟิ้ลด ์ID ภายนอก หรอืใชฟิ้ลด์ชือ่และทีต่ัง้บรษิทัรว่มกนัเพือ่ตรวจสอบเรคคอรด์ซํ้า หากเรคคอรด์ในไฟลข์องคุณเป็นเรคคอรด์ซํ้า 
เรคคอรด์ทีม่อียู่ใน Oracle CRM On Demand จะถูกอปัเดตดว้ยขอ้มลูจากไฟลอ์มิปอรต์ของคณุดงันี้: 

 หากคุณใชฟิ้ลด์ ID ภายนอกในการตรวจสอบเรคคอรด์ซํ้า ฟิลด์ทัง้หมดนอกเหนอืจากฟิลด ์ID ภายนอกจะถูกอปัเดตบนเรคคอรด์ใน Oracle CRM On Demand 

 หากคุณใชฟิ้ลด์ชือ่และทีต่ัง้บรษิทัเพือ่ตรวจสอบเรคคอรด์ซํ้า ฟิลด์ทัง้หมดนอกเหนอืจากฟิลด์ชือ่และทีต่ัง้บรษิทัจะถูกอปัเดตบนเรคคอรด์ใน Oracle CRM On Demand 

อปัเดตเรคคอรด์  

1 ตัง้คา่ไฟล ์CSV ทีอ่มิปอรต์ของคณุดว้ยคอลมัน์สาํหรบั ID ภายนอก หรอืสาํหรบัฟิลด์ทีใ่ชต้รวจสอบการซํ้ากนัทัง้หมดสาํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้   

2 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ ID ภายนอกหรอืคา่ฟิลด์ทีใ่ชต้รวจสอบการซํ้ากนัเป็นคา่เดยีวกนักบัคา่สาํหรบัเรคคอรด์ทีม่อียู ่หากคุณใช ้ID ภายนอก แต่ละ ID 
ในระบบตอ้งไมซ่ํ้ากนัเพือ่ใหก้ารอปัเดตสามารถดําเนนิการได ้  

3 รวมฟิลด์ทีจ่ําเป็นทัง้หมดเป็นอย่างน้อยไวใ้นไฟล์ CSV ทีอ่มิปอรต์  
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4 เลอืกตวัเลอืก บนัทกึทบัเรคคอรด์ทีม่อียู่ ในขัน้ตอนที ่1 ของโปรแกรมชว่ยอมิปอรต์  

5 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณแมปฟิลด์ ID ภายนอก หรอืฟิลด์ทีใ่ชต้รวจสอบการซํ้ากนัทัง้หมดในขัน้ตอนการแมปฟิลด์ของโปรแกรมช่วยอมิปอรต์  

6 ดําเนนิการขัน้ตอนทัง้หมดของโปรแกรมชว่ยอมิปอรต์เพือ่อมิปอรต์ขอ้มลู  

เมือ่คณุใชโ้ปรแกรมชว่ยอมิปอรต์ในการอปัเดตเรคคอรด์ เฉพาะฟิลด์ทีค่ณุแมปไวใ้นขัน้ตอนการแมปฟิลด์เทา่นัน้ทีจ่ะถูกเขยีนทบั 
ดงันัน้หากคุณมฟิีลด์ทีไ่มจ่ําเป็นตอ้งอปัเดตและไม่ตอ้งใชใ้นการตรวจสอบการซํ้ากนั คณุกไ็มจ่ําเป็นตอ้งแมปฟิลด์เหลา่นัน้   

หากม ีID ภายนอกอยู่ และคณุแมปไวใ้นระหว่างกระบวนการอมิปอรต์ แอปพลเิคชนัจะใช ้ID เหลา่นี้ในการตดัสนิวา่เรคคอรด์เป็นเรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนัหรอืไม่ ในขณะทีอ่มิปอรต์เรคคอรด์ประเภทอื่น 
คณุสามารถใช ้ID ภายนอกเหลา่นัน้เป็นขอ้มลูอา้งองิเพือ่ใหก้ารเชือ่มโยงถูกสง่ผา่นไปยงั Oracle CRM On Demand 

ตวัอย่างเชน่ หากคณุมคีอลมัน์ account_id ในไฟล ์acount.csv ของคณุ คณุตอ้งการแมปคอลมัน์นัน้กบั ID ทีไ่ม่ซํ้ากนัภายนอกใน Oracle CRM On Demand 
ในขณะทีอ่มิปอรต์ผูต้ดิต่อ หากไฟล ์contacts.csv ของคณุมคีอลมัน์ contact_id (ID ทีไ่ม่ซํ้ากนัสาํหรบัผูต้ดิต่อ) และคอลมัน์ account_id (ขอ้มลูอา้งองิกบั ID ในไฟล ์
account.csv) คณุควรแมป contact_id กบั ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอก และแมป account_id กบั ID ภายนอกของบรษิทั ในระหวา่งกระบวนการอมิปอรต์ 
แอปพลเิคชนัจะตรวจสอบฟิลด์ account_id ในแต่ละเรคคอรด์ผูต้ดิต่อเพือ่คน้หาบรษิทัทีม่อียู่ และเชือ่มโยงบรษิทันัน้กบัผูต้ดิต่อ 

หากไม่ม ีID ภายนอกอยู่ หรอืคณุไมไ่ดแ้มป ID ภายนอกในไฟลข์องคณุกบัฟิลด์ ID ภายนอกในแอปพลเิคชนั แอปพลเิคชนัจะระบุเรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนัโดยการเปรยีบเทยีบบางฟิลด์ 
ตารางต่อไปนี้แสดงรายการของฟิลด์ทีใ่ชใ้นการระบุเรคคอรด์ทีซ่ํา้กนั 

เรคคอรด์ประเภทน้ี ซํา้กนัหากมีฟิลดเ์หล่าน้ีตรงกนั 

บรษิทั  ชือ่และทีต่ัง้บรษิทั 

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

ทีอ่ยู่บรษิทั บรษิทั ทีอ่ยู ่และประเภททีอ่ยู่ 

สมดุบนัทกึบรษิทั บรษิทัและสมดุบนัทกึ 

ผูต้ดิต่อของบรษิทั  ชือ่บรษิทัและชือ่เตม็ของผูต้ดิต่อ 

OR 

 ID ภายนอกของบรษิทัและ ID ภายนอกของผูต้ดิต่อ (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID บรษิทัและ ID ผูต้ดิต่อ (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

ทมีของบรษิทั บรษิทัและผูใ้ช ้

การยอมรบั  ชือ่ 

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 
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เรคคอรด์ประเภทน้ี ซํา้กนัหากมีฟิลดเ์หล่าน้ีตรงกนั 

คําขอการยอมรบั  ID 

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

ทีอ่ยู ่  ชือ่ทีอ่ยู่ 

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

การปนัส่วน  ผลติภณัฑ์, ประเภท, เจา้ของ และวนัทีเ่ริม่ตน้ 

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

แอปพลเิคชนั  ชือ่ 

       หรอื 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

       หรอื 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

การนดัหมาย  ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

       หรอื 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand 
จะไมต่รวจสอบเรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนัเมือ่จดัทาํการนดัหมายผา่นอนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช ้

ผูต้ดิต่อของการนดัหมาย  ID ภายนอกของการนดัหมาย ผูต้ดิต่อ (ID ภายนอกของผูต้ดิต่อ หรอืชือ่เตม็ของผูต้ดิต่อ) 

ผูใ้ชข้องการนดัหมาย  ID ภายนอกของการนดัหมาย ผูใ้ช ้(ID ไซน์อนิของผูใ้ช ้หรอื ID ภายนอกของผูใ้ช)้ 

สนิทรพัย์  ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

ผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้  ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 
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เรคคอรด์ประเภทน้ี ซํา้กนัหากมีฟิลดเ์หล่าน้ีตรงกนั 

สมดุบนัทกึ  ชือ่สมดุบนัทกึ 

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่)  

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

ผูใ้ชส้มดุบนัทกึ  ID สมดุบนัทกึ, ID ภายนอกของสมดุบนัทกึ หรอืชือ่สมดุบนัทกึ สาํหรบักรณีทีคุ่ณตอ้งการระบุสมดุบนัทกึทีม่อียู ่

 ID ไซน์อนิของผูใ้ช,้ ID ภายนอกของผูใ้ช ้หรอื ID ผูใ้ช ้
สาํหรบักรณีทีค่ณุตอ้งการระบุผูใ้ชส้มดุบนัทกึภายในสมดุบนัทกึดงักลา่ว 

โปรไฟลน์ายหน้า  ชือ่โปรไฟลน์ายหน้า  

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

แผนธุรกจิ  ชือ่แผน 

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

แคมเปญ 

 รหสัทีม่า 

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

ผูร้บัแคมเปญ 

แคมเปญ (ID ภายนอกของแคมเปญ หรอื ID แคมเปญ) ผูต้ดิต่อ (ชือ่เตม็ของผูต้ดิตอ่ หรอื ID ภายนอกของผูต้ดิต่อ) 
รหสัทีม่า 

หมายเหตุ: คณุตอ้งป้อนชือ่เตม็ของผูต้ดิต่อ หรอื ID ภายนอกของผูต้ดิต่อเพยีงอย่างใดอย่างหนึง่ แต่จะป้อนทัง้สองค่าไมไ่ด ้

การรบัรอง 

 ชือ่ 

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 
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เรคคอรด์ประเภทน้ี ซํา้กนัหากมีฟิลดเ์หล่าน้ีตรงกนั 

คาํขอการรบัรอง 

 ID 

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

การเรยีกรอ้ง 

 เลขทีก่ารเรยีกรอ้ง 

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

ผูต้ดิต่อ  ชือ่ นามสกลุ หมายเลขโทรศพัทท์ีท่าํงาน และอเีมล ์

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand ไมต่รวจสอบเรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนัเมือ่จดัทําผูต้ดิต่อผา่นอนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช ้

ทีอ่ยู่ของผูต้ดิตอ่ ผูต้ดิต่อ ทีอ่ยู ่และประเภททีอ่ยู่ 

สมดุบนัทกึผูต้ดิต่อ ผูต้ดิต่อและสมดุบนัทกึ 

ใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิตอ่  เลขทีใ่บอนุญาต  

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

ทมีของผูต้ดิต่อ ผูต้ดิต่อ (ชือ่ผูต้ดิต่อ หรอื ID ภายนอกของผูต้ดิต่อ) และผูใ้ช ้(ID ผูใ้ช)้ 

คอรส์  ชือ่ 

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 
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เรคคอรด์ประเภทน้ี ซํา้กนัหากมีฟิลดเ์หล่าน้ีตรงกนั 

การลงทะเบยีนคอรส์  ID 

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

ความคุม้ครอง  ชือ่ความคุม้ครอง 

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01, 02, 03 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand จะไมต่รวจสอบเรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนั 
เมือ่จดัทาํเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเองผา่นอนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช ้

ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 04 และสงูกวา่  ชือ่ 

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand จะไมต่รวจสอบเรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนั 
เมือ่จดัทาํเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเองผา่นอนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช ้

ความเสยีหาย  ชือ่ความเสยีหาย 

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

ตวัแทนจําหน่าย  ชือ่ 

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 
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เรคคอรด์ประเภทน้ี ซํา้กนัหากมีฟิลดเ์หล่าน้ีตรงกนั 

การลงทะเบยีนขอ้ตกลง  ชือ่  

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

กจิกรรม  ชือ่ 

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

การทดสอบ  ชือ่ 

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

การลงทะเบยีนการทดสอบ  ID 

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

บญัชกีารเงนิ  บญัชกีารเงนิ 

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

การถอืครองบญัชกีารเงนิ  ชือ่การถอืครองบญัชกีารเงนิ  

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 
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เรคคอรด์ประเภทน้ี ซํา้กนัหากมีฟิลดเ์หล่าน้ีตรงกนั 

ผูถ้อืบญัชกีารเงนิ  ชือ่ผูถ้อืบญัชกีารเงนิ 

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

แผนทางการเงนิ  ชือ่แผนทางการเงนิ 

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

ผลติภณัฑท์างการเงนิ  ชือ่ผลติภณัฑท์างการเงนิ 

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

การทาํรายการทางการเงนิ  ID การทํารายการ  

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

การปนัส่วนสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP  ID ผูต้ดิต่อ, ID ผลติภณัฑ์, ประเภทการปนัสว่น และวนัทีเ่ริม่ต้น 

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

ทรพัย์สนิประกนัภยั  ประเภท 

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 
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เรคคอรด์ประเภทน้ี ซํา้กนัหากมีฟิลดเ์หล่าน้ีตรงกนั 

รายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงั  วนัทีร่ายงาน  

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

งวดสนิคา้คงคลงั  วนัทีเ่ริม่ตน้  

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

ผูไ้ดร้บัเชญิ  กจิกรรมและชือ่ผูต้ดิต่อ (ชือ่เตม็ของผูต้ดิต่อ หรอืชือ่เตม็ของผูต้ดิต่อและ ID ผูต้ดิต่อ)    

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

ฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง  ชือ่ฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

ลดี  ชือ่ นามสกลุ บรษิทั หมายเลขโทรศพัท์หลกั และอเีมล ์

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand ไมต่รวจสอบเรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนัเมือ่จดัทําลดีผา่นอนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช ้

คําขอ MDF  ชือ่คาํขอ 

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 
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แผนรบัสง่ขอ้ความ  ชือ่  

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

รายการแผนรบัสง่ขอ้ความ  ชือ่  

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ  ชือ่   

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

หมายเหตุ  ไมม่กีารตรวจสอบการซํ้ากนั (จดัทาํเรคคอรด์ใหมเ่สมอ) 

วตัถุประสงค์  ชือ่วตัถุประสงค์  

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

โอกาสทางการขาย  ชือ่โอกาสทางการขายและบรษิทั (ชือ่บรษิทั หรอื ID ภายนอกของบรษิทั) 

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

บทบาทผูต้ดิต่อของโอกาสทางการขาย  ชือ่โอกาสทางการขายและชือ่เตม็ของผูต้ดิต่อ 

รายไดจ้ากผลติภณัฑ์ทีม่โีอกาสทางการขาย ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand 
ไมต่รวจสอบเรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนัเมือ่จดัทาํเรคคอรด์รายไดจ้ากผลติภณัฑท์ีม่โีอกาสทางการขายผา่นอนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช ้
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ใบสัง่   เลขทีใ่บสัง่ 

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

รายการในใบสัง่  เลขทีร่ายการในใบสัง่ 

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

คูค่า้  ชือ่และทีต่ัง้คูค่า้ 

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

โปรแกรมคู่คา้  ชือ่โปรแกรมคู่คา้ 

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

บรษิทัของแผน  รหสัความสมัพนัธ์  

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

ผูต้ดิต่อของแผน  ชือ่เตม็ของผูต้ดิตอ่  

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 
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โอกาสทางการขายของแผน  โอกาสทางการขาย  

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

นโยบาย  เลขทีก่รมธรรม ์

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

ผูถ้อืกรมธรรม์  ชือ่ผูถ้อืกรมธรรม์ 

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

พอรต์โฟลโิอ  เลขทีข่องบรษิทัและผลติภณัฑ์ 

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

บญัชรีาคาสนิคา้  ชือ่บญัชรีาคาสนิคา้  

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

รายการสนิคา้ในบญัชรีาคา  รายการสนิคา้ 

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 
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ผลติภณัฑ์  ชือ่ผลติภณัฑ์ 

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

ขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑ ์  ชือ่ขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑ ์
หรอื 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

ชนดิผลติภณัฑ์  ชือ่ชนดิ 

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

การจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง  รหสัความสมัพนัธ์  

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

สนิคา้คงคลงัตวัอย่าง  รหสัความสมัพนัธ์  

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

ลอ็ตตวัอย่าง  เลขทีล่อ็ต  

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 
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คาํขอตวัอย่าง  เลขทีใ่บสัง่ 

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

รายการคาํขอตวัอย่าง  เลขทีร่ายการในใบสัง่ 

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

การทาํรายการตวัอย่าง  ชือ่  

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

คาํขอบรกิาร  เลขทีค่าํขอบรกิาร 

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

โปรไฟลท์างสงัคม  ผูจ้ดัทาํและชมุชน 

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

ทางแกป้ญัหา  ชือ่ 

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 
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ผลติภณัฑท์ีต่ัง้ราคาพเิศษ  เลขทีส่นิคา้ 

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand 
ไมต่รวจสอบเรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนัเมือ่จดัทาํเรคคอรด์ผลติภณัฑท์ีต่ัง้ราคาพเิศษผา่นอนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช ้

คาํขอตัง้ราคาพเิศษ 

หมายเหตุ: ในโปรแกรมชว่ยอมิปอรต์ 
ประเภทเรคคอรด์นี้จะแสดงเป็นคําขอ SP 

 ชือ่คาํขอ 

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

งาน  ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

       หรอื 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

ผูต้ดิต่อของงาน  ID ภายนอกของงาน ผูต้ดิต่อ (ID ภายนอกของผูต้ดิตอ่ หรอืชือ่เตม็ของผูต้ดิต่อ) 

ผูใ้ชข้องงาน  ID ภายนอกของงาน ผูใ้ช ้(ID ไซน์อนิของผูใ้ช ้หรอื ID ภายนอกของผูใ้ช)้ 

สนิคา้ทีท่าํรายการ  ตวัอย่าง  

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

ผูใ้ช ้  ID ผูใ้ช ้

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 
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ยานพาหนะ  เลขกาํกบัยานพาหนะ 

OR 

 ID ภายนอก (จดัทาํโดยระบบซอฟต์แวรอ์ืน่) 

OR 

 ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) 

ผูต้ดิต่อของยานพาหนะ ยานพาหนะและผูต้ดิต่อ 

 

คาํเตือน: เมือ่คณุอปัเดตไฟล ์ขอแนะนําใหคุ้ณแมป ID ภายนอก หรอืชดุของฟิลด์อืน่ๆ อย่างใดอย่างหนึง่สาํหรบัการระบุรายการทีซ่ํ้ากนั หากคณุแมปทัง้สองอย่าง 
คณุอาจเสีย่งต่อการเขยีนทบัฟิลด์ทีใ่ชส้าํหรบัการตรวจสอบการซํ้ากนัซึง่คณุอาจไมต่อ้งการใหเ้ขยีนทบั เชน่ หากคณแมป ID ภายนอก ชือ่และทีต่ัง้บรษิทั ขณะอปัเดตเรคคอรด์บรษิทั 
และพบรายการทีซ่ํ้ากนัจาก ID ภายนอก ชือ่และทีต่ัง้บรษิทัจะเขยีนทบัคา่ทีม่อียู่ในฐานขอ้มลู หากไมพ่บรายการทีซ่ํ้ากนัจาก ID ภายนอก ระบบจะตรวจหารายการทีซ่ํ้ากนัจากชือ่และทีต่ัง้บรษิทั 
และหากพบกจ็ะเขยีนทบั ID ภายนอกในฐานขอ้มลู 

สรปุการอิมปอรต์บริษทัและ ID ภายนอก 
เมือ่คณุอมิปอรต์บรษิทั ใหค้ณุระบุวธิทีีคุ่ณตอ้งการใหแ้อปพลเิคชนัจดัการกบัเรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนั: 

 ไมอ่มิปอรต์เรคคอรด์ซํ้ากนั 

หากพบเรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนั เรคคอรด์ทีซ่ํ้าจะไมถู่กอมิปอรต์ 

 บนัทกึทบัเรคคอรด์ทีม่อียู่ 

หากพบเรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนั เรคคอรด์ทีม่อียู่จะถูกอปัเดต หากพบเรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนัมากกวา่หนึง่เรคคอรด์ จะไมม่เีรคคอรด์ใดถูกอปัเดตหรอืแทรก 

หลงัจากทีเ่ลอืกลกัษณะการทาํงานแลว้ คณุมตีวัเลอืกในการแมปฟิลด์รวมถงึ ID ภายนอกสองรายการเหลา่นี้ซึง่มใีหใ้ชง้านในการอมิปอรต์บรษิทั: 

 ID ท่ีไมซ่ํา้กนัภายนอก อา้งองิ ID ภายนอกของเรคคอรด์ปจัจุบนัทีต่อ้งการอมิปอรต์ ID 
ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอกมคีวามเกีย่วขอ้งโดยตรงในการตรวจสอบการซํ้ากนัดงัทีไ่ดอ้ธบิายไวแ้ลว้ในส่วนนี้ 

 ID ภายนอกของบริษทัหลกั อา้งองิ ID ภายนอกของเรคคอรด์หลกัสาํหรบัเรคคอรด์ปจัจุบนั 

การทาํงานทีเ่กีย่วขอ้งกบั ID ภายนอกเหลา่นี้เป็นอสิระจากกนั 

สถานการณ์สมมุติสาํหรบั ID ท่ีไมซ่ํา้กนัภายนอก 
สถานการณ์ A - ID ท่ีไมซ่ํา้กนัภายนอกไมไ่ด้ถกูแมปไว้ 

การตรวจสอบการซํ้ากนัจะยดึจากชือ่และทีต่ัง้บรษิทั หากพบเรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนั การทํางานจะถูกกาํหนดโดยตวัเลอืกการตรวจสอบการซํ้ากนัทีเ่ลอืก 

สถานการณ์ B - ID ท่ีไมซ่ํา้กนัภายนอกถกูแมปไว้ 

การอมิปอรต์จะพยายามคน้หาเรคคอรด์ทีซ่ํา้กนัโดยใช ้ID ทีไ่ม่ซํ้ากนัภายนอกกอ่น 

 สถานการณ์ B1 - พบ ID ภายนอกทีซ่ํา้กนั ID เดยีว 

ชือ่และทีต่ัง้บรษิทัจะถูกตรวจสอบเพือ่หาเรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนันอกเหนอืจากเรคคอรด์ทีห่าพบในปจัจุบนั และหากพบเรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนั จะไมม่เีรคคอรด์ใดถูกอปัเดตหรอืแทรก 

หากตวัเลอืกการตรวจสอบการซํ้ากนัถูกตัง้คา่เป็น บนัทกึทบัเรคคอรด์ทีม่อียู่ เรคคอรด์จะถูกอปัเดต (รวมทัง้ชือ่และทีต่ัง้บรษิทั) 

หากตวัเลอืกการตรวจสอบการซํ้ากนัถูกตัง้คา่เป็น ไมอ่มิปอรต์เรคคอรด์ซํ้ากนั จะไม่มเีรคคอรด์ใดถูกอปัเดตหรอืแทรก 
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 สถานการณ์ B2 - พบ ID ภายนอกทีซ่ํ้ากนัหลายรายการ 

ไมม่เีรคคอรด์ใดถูกแทรกหรอือปัเดต 

 สถานการณ์ B3 - ไมพ่บ ID ภายนอกทีซ่ํ้ากนั 

การอมิปอรต์จะตรวจสอบการซํ้ากนัโดยใชช้ือ่และทีต่ัง้บรษิทั 

 สถานการณ์ B3a - ไมพ่บชือ่และทีต่ัง้บรษิทัทีซ่ํ้ากนั  
เรคคอรด์จะถูกแทรก 

 สถานการณ์ B3b - พบชือ่และทีต่ัง้บรษิทัทีซ่ํ้ากนัเรคคอรด์เดยีว  
หากตวัเลอืกการตรวจสอบการซํ้ากนัถูกตัง้คา่เป็น บนัทกึทบัเรคคอรด์ทีม่อียู่ เรคคอรด์จะถูกอปัเดต รวมทัง้ ID ภายนอกทีไ่มซ่ํ้ากนั หากตวัเลอืกการตรวจสอบการซํ้ากนัถูกตัง้คา่เป็น 
ไมอ่มิปอรต์เรคคอรด์ซํ้ากนั จะไมม่เีรคคอรด์ใดถูกอปัเดต 

 สถานการณ์ B3c - พบชือ่และทีต่ัง้บรษิทัทีซ่ํ้ากนัหลายรายการ 
ไมม่เีรคคอรด์ใดถูกแทรกหรอือปัเดต 

สถานการณ์ C - ID ท่ีไมซ่ํา้กนัภายนอกไมไ่ด้ถกูแมปไว้ 

ชือ่และทีต่ัง้บรษิทัจะถูกใชใ้นการตรวจสอบการซํ้ากนั 

 สถานการณ์ C1 - พบชือ่และทีต่ัง้บรษิทัทีซ่ํ้ากนัเรคคอรด์เดยีว 

หากตวัเลอืกการตรวจสอบการซํ้ากนัถูกตัง้คา่เป็น บนัทกึทบัเรคคอรด์ทีม่อียู่ เรคคอรด์จะถูกอปัเดต 

หากตวัเลอืกการตรวจสอบการซํ้ากนัถูกตัง้คา่เป็น ไมอ่มิปอรต์เรคคอรด์ซํ้ากนั จะไม่มเีรคคอรด์ใดถูกอปัเดตหรอืแทรก 

 สถานการณ์ C2 - พบชือ่และทีต่ัง้บรษิทัทีซ่ํ้ากนัหลายรายการ 

ไมม่เีรคคอรด์ใดถูกอปัเดตหรอืแทรก 

 สถานการณ์ C3 - ไมพ่บชือ่และทีต่ัง้บรษิทัทีซ่ํ้ากนั 

เรคคอรด์จะถูกแทรก 

สถานการณ์สมมุติสาํหรบั ID ภายนอกของบริษทัหลกั 
ID ภายนอกของบรษิทัหลกัจะถูกใชเ้ฉพาะในการตัง้คา่เรคคอรด์บรษิทัหลกัทีเ่กีย่วขอ้งเทา่นัน้ ID นี้ไมม่ผีลใดๆ ต่อการตรวจสอบหรอือปัเดตเรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนั 

สถานการณ์ A - ID ภายนอกของบริษทัหลกัถกูแมปไว้ 

การอมิปอรต์จะใช ้ID ภายนอกของบรษิทัหลกัเฉพาะในการระบุบรษิทัหลกัเทา่นัน้ 

 สถานการณ์ A1 - มเีรคคอรด์ทีม่ ีID ภายนอกของบรษิทัหลกัตรงกนัหลายเรคคอรด์ 

บรษิทัหลกัไมถู่กตัง้คา่ 

 สถานการณ์ A2 - มเีรคคอรด์ทีม่ ีID ภายนอกของบรษิทัหลกัตรงกนัเรคคอรด์เดยีว 

บรษิทัหลกัถูกตัง้คา่ 

 สถานการณ์ A3 - ไมม่เีรคคอรด์ทีม่ ีID ภายนอกของบรษิทัหลกัตรงกนั 

บรษิทัหลกัไมถู่กตัง้คา่ 

สถานการณ์ B - ID ภายนอกของบริษทัหลกัไมไ่ด้ถกูแมปไว้ 

การอมิปอรต์จะใชช้ือ่บรษิทัหลกัและทีต่ัง้บรษิทัหลกัในการระบุบรษิทัหลกั 

 สถานการณ์ B1 - มเีรคคอรด์ทีม่ชี ือ่บรษิทัหลกัและทีต่ัง้บรษิทัหลกัตรงกนัหลายเรคคอรด์ 
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บรษิทัหลกัไมถู่กตัง้คา่ 

 สถานการณ์ B2 - มเีรคคอรด์ทีม่ชี ือ่บรษิทัหลกัและทีต่ัง้บรษิทัหลกัตรงกนัเรคคอรด์เดยีว 

บรษิทัหลกัถูกตัง้คา่ 

 สถานการณ์ B3 - ไมม่เีรคคอรด์ทีม่ชี ือ่บรษิทัหลกัและทีต่ัง้บรษิทัหลกัตรงกนั 

บรษิทัหลกัไมถู่กตัง้คา่ 
 

การเช่ือมโยงเรคคอรด์ในระหว่างการอิมปอรต์ 
เมือ่คณุอมิปอรต์เรคคอรด์ คณุอาจจะตอ้งการเชือ่มโยงเรคคอรด์นัน้กบัเรคคอรด์ทีม่อียู่ในฐานขอ้มลู ตวัอย่างเชน่ คณุอาจจะเชือ่มโยงเรคคอรด์ผูต้ดิต่อ (John Smith) กบัเรคคอรด์บรษิทั 
(Smith Auto Repair) 

เรคคอรด์นัน้ตอ้งมอียู่ในฐานขอ้มลูกอ่นทีค่ณุจะเชือ่มโยงเรคคอรด์อืน่กบัเรคคอรด์ในฐานขอ้มลูระหว่างการอมิปอรต์ ดงันัน้ เมือ่คณุตอ้งอมิปอรต์เรคคอรด์มากกวา่หนึ่งประเภท 
จะเป็นการดทีีส่ดุหากอมิปอรต์เรคคอรด์เหลา่นัน้ตามลาํดบัทีป่รากฏในเพจเครือ่งมอือมิปอรต์และเอก็ซป์อรต์ ตวัอย่างเชน่ อมิปอรต์เรคคอรด์บรษิทัก่อนทีคุ่ณจะอมิปอรต์เรคคอรด์ผูต้ดิต่อ 

คณุสามารถเชือ่มโยงเรคคอรด์ในระหวา่งการอมิปอรต์ไดโ้ดยใชว้ธิหีนึง่จากสองวธิตี่อไปนี้:  

 โดยการระบชุือ่เรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยง หรอื 

 โดยการระบุรหสั ID ภายนอก  

ไมว่า่ในกรณใีด คณุตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไฟล์ CSV ทีอ่มิปอรต์ของคณุไดร้วมคอลมัน์ทีม่ขีอ้มลูแลว้ 

การใช้ช่ือเพ่ือเช่ือมโยงเรคคอรด์ 
ในการเชือ่มโยงเรคคอรด์โดยระบุชือ่ ใหร้วมคอลมัน์ของชือ่เรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงในไฟลอ์มิปอรต์ของคณุ ตวัอย่างเชน่ ในการอมิปอรต์เรคคอรด์ผูต้ดิต่อทีเ่ชือ่มโยงกบับรษิทั: 

 เพิม่คอลมัน์ชือ่บรษิทัลงในไฟลอ์มิปอรต์ของคุณ 

 ป้อนขอ้มลูชือ่ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัสาํหรบัเรคคอร์ดผูต้ดิต่อแต่ละรายการ 

 ใชโ้ปรแกรมชว่ยอมิปอรต์เพือ่แมปคอลมัน์ชือ่บรษิทักบัฟิลด์บรษิทัในเรคคอรด์ผูต้ดิต่อ 

หมายเหตุ: หากอมิปอรต์เรคคอรด์ผูต้ดิต่อโดยยงัไมม่บีรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งในฐานขอ้มลู สามารถจดัทําในระหวา่งอมิปอรต์ได้ 
เรคคอรด์บรษิทัทีร่ะบบจดัทาํขึน้จะใชท้ีอ่ยู่ของผูต้ดิตอ่เป็นทีอ่ยู่ทีเ่รยีกเกบ็และรบัสนิคา้ ในการใชคุ้ณสมบตันิี้ ใหเ้ลอืกตวัเลอืก จดัทาํเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง ในขัน้ตอนที ่1 ของโปรแกรมชว่ยอมิปอร์ต 

การใช้ ID ภายนอกเพ่ือเช่ือมโยงเรคคอรด์ 
คณุสามารถอมิปอรต์รหสั ID ทีไ่ม่ซํ้ากนัลงในฟิลด์ ID ภายนอกสาํหรบัเรคคอรด์แต่ละเรคคอร์ดในแอปพลเิคชนัได ้จากนัน้ คณุสามารถใชฟิ้ลด์ ID 
ภายนอกเพือ่จดัทาํการเชือ่มโยงระหวา่งเรคคอรด์ในการอมิปอรต์ครัง้ต่อไป 

ตวัอย่างเชน่ ไฟล ์CSV ทีเ่อก็ซป์อรต์ของเรคคอรด์ผูต้ดิต่อซึง่ระบุบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งของผูต้ดิต่อแต่ละราย แต่ละบรษิทัแสดงดว้ยรหสัตวัเลขในคอลมัน์ รหสับรษิทั แทนการแสดงดว้ยชือ่ 
เมือ่ทาํการอมิปอรต์เรคคอรด์เหลา่นี้ ใหอ้มิปอรต์เรคคอรด์บรษิทัเป็นอนัดบัแรก แมปคอลมัน์รหสับรษิทัในไฟล์ CSV ไปในฟิลด์ ID ภายนอกในแอปพลเิคชนั จากนัน้ ใหอ้มิปอรต์เรคคอรด์ผูต้ดิต่อ 
แมปคอลมัน์ รหสับรษิทั ในไฟล์ CSV ไปยงัฟิลด์ ID ภายนอกของบรษิทัในเรคคอรด์ผูต้ดิต่อของ Oracle CRM On Demand 
เพือ่จดัทาํการเชือ่มโยงระหวา่งเรคคอรด์ผูต้ดิต่อกบัเรคคอรด์บรษิทั  
 

คาํแนะนําสาํหรบัการตรวจสอบขอ้มูล 
ตรวจสอบขอ้มลูในไฟล ์CSV ของคณุกอ่นอมิปอรต์ขอ้มลูไปยงั Oracle CRM On Demand: 
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1 ตรวจสอบแนวปฏบิตัสิาํหรบัประเภทฟิลดข์องขอ้มลู โปรดดูที ่แนวปฏบิตัปิระเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (โปรดดูที ่"คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู" ในหน้า 510)  

2 ตรวจสอบขอ้มลูเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกบัแต่ละประเภทเรคคอรด์ทีคุ่ณตอ้งการอมิปอรต์  

รายการดรอปดาวน์ในเพจเครือ่งมอือมิปอรต์ขอ้มลูและเอก็ซป์อรต์ขอ้มลูจะแสดงลาํดบัทีแ่นะนําสาํหรบัการอมิปอรต์เรคคอรด์ 
ประเภทเรคคอรด์ในรายการขึน้อยู่กบัโซลูชนัเฉพาะอุตสาหกรรมทีค่ณุใชง้าน อย่างไรกต็าม คณุตอ้งอมิปอรต์ประเภทเรคคอรด์ตามลาํดบัทีแ่สดงในรายการ 

หมายเหตุ: แนวปฏบิตัใินการตรวจสอบขอ้มลูใชต้วัอย่างทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดิตัง้ Oracle CRM On Demand ในสหรฐัอเมรกิาและแคนาดา การตดิตัง้ในประเทศอืน่ๆ 
อาจเปลีย่นแปลงรายการคา่ดฟีอลต์ของคา่ทีใ่ชไ้ด ้เพือ่ใหแ้ตกต่างจากขอ้มลูทีแ่สดงในหวัขอ้นี้ เชน่ รายการคา่รฐัหรอืจงัหวดัทีใ่ชไ้ดจ้ะแตกต่างกนัสาํหรบัการตดิตัง้นอกสหรฐัอเมรกิาและแคนาดา นอกจากนี้ 
คา่ทีใ่ชไ้ดอ้าจแตกต่างกนัขึน้อยู่กบัภาษาทีส่นบัสนุน 

Oracle CRM On Demand จะกําหนดลาํดบัฟิลด์ในไฟล ์CSV ทีเ่อก็ซป์อรต์ และสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ดงันัน้ ฟิลด์ในไฟล ์CSV 
ทีเ่อก็ซป์อรต์อาจจะไมอ่ยู่ในลาํดบัทีต่อ้งการ การเปลีย่นชือ่ iTAG หรอืคา่ชือ่ฟิลด์จะไม่มผีลกบัลําดบัของฟิลดใ์นไฟลท์ีเ่อก็ซป์อรต์ หากคณุตอ้งการควบคมุลาํดบัฟิลด์ ใหพ้จิารณาใช ้Oracle 
Web Services 
 

คาํแนะนําประเภทฟิลดส์าํหรบัการอิมปอรต์ข้อมูล 
ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลูทีคุ่ณตอ้งการอมิปอรต์เป็นไปตามขอ้กาํหนดของประเภทฟิลด์ ประเภทฟิลด์ซึง่อธบิายในหวัขอ้นี้ไดแ้ก:่ 

 ขอ้ความ 

 รายการสาํหรบัเลอืก 

 ตวัเลข 

 จํานวนเตม็ 

 สกลุเงนิ 

 เปอรเ์ซน็ต์ 

 ชอ่งทาํเครือ่งหมาย 

 อเีมล ์

 โทรศพัท์ 

 วนัที/่เวลา 

 วนัที ่

ข้อความ 
แต่ละฟิลด์ขอ้ความใน Oracle CRM On Demand จํากดัความยาวสงูสดุ ตวัอกัษรทีเ่กนิจะไมถู่กอมิปอรต์ ขอ้ความอเีมลผ์ลการอมิปอรต์จะเตอืนคณุเมือ่เกดิปญัหาเกีย่วกบัความยาวสงูสดุนี้ 

คําแนะนํา:  เปรยีบเทยีบความยาวของขอ้มลูทีค่ณุตอ้งการอมิปอรต์กบัความยาวสงูสดุทีก่าํหนด (เปิดไฟลใ์นแอปพลเิคชนัสเปรดชทีและใชฟ้งักช์นัในสเปรดชทีเพือ่หาคา่ทีย่าวทีส่ดุในคอลมัน์) 
หากขอ้มลูยาวเกนิทีก่าํหนด ใหล้องอมิปอรต์ขอ้มลูลงในฟิลด์ทีก่าํหนดเอง แบ่งขอ้มลูลงในฟิลด์ทีแ่ยกกนัสองฟิลด์ หรอืยอ่ขอ้มลูใหพ้อดกีบัความยาวทีก่าํหนดให ้

รายการสาํหรบัเลือก 
ฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกทาํใหผู้ใ้ชส้ามารถเลอืกค่าจากรายการของคา่สาํหรบัฟิลด์ ระหวา่งกระบวนการอมิปอรต์ คณุสามารถระบุใหเ้พิม่หรอืไมเ่พิม่ค่ารายการสาํหรบัเลอืกใหมจ่ากไฟล์ CSV 
ของคณุไปยงัแอปพลเิคชนัได้ 

หมายเหตุ: หากการตัง้คา่ภาษาของผูใ้ชเ้หมอืนกนักบัการตัง้คา่ภาษาระดบับรษิทั ผูใ้ชจ้ะเหน็ตวัเลอืกของคา่รายการสาํหรบัเลอืกเสมอ หากการตัง้คา่ภาษาของผูใ้ชแ้ตกตา่งกบัการตัง้คา่ภาษาระดบับรษิทั 
ผูใ้ชจ้ะไมเ่หน็ตวัเลอืก ตวัอย่างเชน่ หากภาษาของบรษิทัคอืฝรัง่เศส ผูใ้ชท้ีต่ ัง้คา่ภาษาเป็นฝรัง่เศสจะเหน็ตวัเลอืกนัน้ แต่ผูใ้ชใ้นบรษิทัเดยีวกนัทีต่ัง้คา่ภาษาเป็นองักฤษจะมองไมเ่หน็ตวัเลอืก 
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หากคุณเลอืกทีจ่ะไมเ่พิม่ค่า คา่รายการสาํหรบัเลอืกทีต่รงกนักบัคา่ในแอปพลเิคชนัเทา่นัน้ทีจ่ะถูกอมิปอรต์ (ตวัพมิพเ์ลก็/ใหญ่ของคา่จะมผีลดว้ย) 
ขอ้ความอเีมลผ์ลการอมิปอรต์จะเตอืนคุณเมือ่เหตุการณ์นี้เกดิขึน้ 

ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถทาํการเปลีย่นคา่รายการสาํหรบัเลอืกใหก้บัฟิลด์สว่นใหญ่ ยกเวน้ฟิลด์บางประเภท (สาํหรบัขอ้ยกเวน้ โปรดดูทีค่าํแนะนําของประเภทเรคคอรด์ทีคุ่ณตอ้งการอมิปอรต์) 

หมายเหตุ: หากคุณเลอืกตวัเลอืกเพิม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกใหมเ่มือ่ทาํการอมิปอรต์ขอ้มลู คา่รายการสาํหรบัเลอืกใหมอ่าจไมป่รากฏในรายงานเป็นเวลา 24 ชัว่โมง 
ดงันัน้คุณอาจไมส่ามารถใชค้า่รายการสาํหรบัเลอืกใหมเ่ป็นฟิลเตอรใ์นระหวา่งช่วงเวลานัน้ได ้

ในการเปรียบเทียบข้อมูลในไฟลข์องคณุกบัค่าทีถ่กูต้องในแอปพลิเคชนั 

1 เปิดไฟลข์องคณุในแอปพลเิคชนัสเปรดชที 

คําแนะนํา:  หากคุณเปิดไฟลใ์น Microsoft Excel คณุสามารถใชค้ณุสมบตั ิAutoFilter เพือ่ดูคา่ทีป่รากฏอยู่ในคอลมัน์ในไฟลไ์ด ้

2 เปรยีบเทยีบคา่ในไฟลข์องคณุกบัคา่ทีถู่กตอ้งใน Oracle CRM On Demand ดว้ยการทาํอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 หากคุณเป็นผูดู้แลระบบ ใหค้ลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ในแอปพลเิคชนั และไปทีเ่พจการตัง้คา่ฟิลด ์ซึง่ประกอบดว้ยฟิลด์ทีค่ณุตอ้งการเปรยีบเทยีบคา่ดว้ย 

 ใน Oracle CRM On Demand ใหค้ลกิแทบ็ทีเ่หมาะสมแลว้เลอืกเรคคอรด์ ในเพจแกไ้ข ใหค้ลกิรายการดรอปดาวน์สาํหรบัฟิลด์ทีคุ่ณตอ้งการตรวจสอบ 
แลว้เปรยีบเทยีบคา่เหลา่นัน้กบัขอ้มลูของคณุ 

คําแนะนํา:  หากคุณตอ้งการจํากดัการอมิปอรต์ขอ้มลู เฉพาะ คา่ทีต่รงกบัคา่ทีม่อียู่ ใหต้รวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลูทีอ่มิปอรต์ทุกคา่ตรงกบัคา่ทีม่อียู่ 
ตวัอกัษรใหญ่/เลก็จะมผีลในการตรวจสอบวา่ตรงกนัหรอืไม่ คณุสามารถเปลีย่นแปลงขอ้มลูในไฟล์อมิปอรต์ใหต้รงกนักบัคา่ทีถู่กตอ้ง หรอืเพิม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกลงในแอปพลเิคชนัได ้(โปรดดทูี ่
การเปลีย่นคา่รายการสาํหรบัเลอืก (ในหน้า 132)) 

ตวัเลข 
ขอ้มลูอมิปอรต์สามารถเป็นตวัเลขใดๆ ตัง้แต่ -2,147,483,648 ถงึ 2,147,483,647 โดยจะไมส่นใจเครือ่งหมายคอมมาในขอ้มลูอมิปอรต์ 
ตวัเลขหลงัจุดทศนยิมจะถูกปดัใหเ้ป็นจํานวนสองหลกัทีใ่กลเ้คยีงทีส่ดุ 

ระหวา่งการอมิปอรต์ หากมตีวัอกัษรทีไ่มถู่กตอ้งอยู่ภายในคา่หรอืคา่ไมอ่ยู่ภายในชว่งทีก่าํหนด ขอ้มลูในฟิลด์จะไมถู่กอมิปอรต์ ขอ้ความอเีมลผ์ลการอมิปอรต์จะเตอืนคณุเมือ่เหตุการณ์นี้เกดิขึน้ 

ฟิลด์ของตวัเลขจะถูกแสดงดว้ยรปูแบบทัว่ไปในแอปพลเิคชนั โดยไมค่าํนงึถงึรปูแบบทีอ่มิปอรต์เขา้มา (เชน่ 1,234 เป็นตน้) 

จาํนวนเตม็ 
จํานวนเตม็สามารถเป็นคา่ใดกไ็ดภ้ายในชว่ง - 2147483648 ถงึ 2147483647 

สกลุเงิน 
ขอ้มลูอมิปอรต์สามารถเป็นตวัเลขทีถู่กตอ้งใดๆ ทีม่คีวามยาวไมเ่กนิ15 หลกั โดยจะไมส่นใจเครือ่งหมายคอมมาในขอ้มลูอมิปอรต์ ตวัเลขหลงัจุดทศนยิมจะถกูปดัใหเ้ป็นจํานวนสองหลกัทีใ่กลเ้คยีงทีส่ดุ 
ขอ้มลูอมิปอรต์สามารถนําหน้าดว้ย $ หรอืเครือ่งหมายสกลุเงนิอืน่ๆ และจํานวนลบถอืเป็นจํานวนทีถู่กตอ้ง 

ระหวา่งการอมิปอรต์ หากมตีวัอกัษรทีไ่มถู่กตอ้งอยู่ภายในคา่หรอืคา่มจีํานวนหลกัเกนิกวา่ทีก่าํหนด ขอ้มลูในฟิลด์จะไมถู่กอมิปอรต์ ขอ้ความอเีมลผ์ลการอมิปอรต์จะเตอืนคณุเมือ่เหตุการณ์นี้เกดิขึน้ 

ฟิลด์ สกลุเงนิ จะแสดงดว้ยรปูแบบทัว่ไปในแอปพลเิคชนั โดยไมค่าํนงึถงึรปูแบบทีอ่มิปอรต์มา (เชน่ $1,000,000.00 เป็นตน้) 

เปอรเ์ซน็ต์ 
ขอ้มลูอมิปอรต์สามารถเป็นตวัเลขทีถู่กตอ้งใดๆ ทีม่คีวามยาวไมเ่กนิ15 หลกั โดยจะไมส่นใจเครือ่งหมายคอมมาในขอ้มลูอมิปอรต์ ตวัเลขหลงัจุดทศนยิมจะถูกปดัใหเ้ป็นจํานวนสองหลกัทีใ่กลเ้คยีงทีส่ดุ 
จํานวนลบถอืเป็นจํานวนทีถู่กตอ้ง ขอ้มลูอมิปอรต์สามารถนําหน้าหรอืตามดว้ยเครือ่งหมาย % รวมทัง้ชอ่งวา่งระหว่างตวัเลขและ % จํานวนเทา่ใดกไ็ด ้ตวัอย่างเชน่ 
ขอ้มลูทีถู่กตอ้งทัง้หมดนี้จะแสดงดว้ย 1,234.36% ในแอปพลเิคชนั 
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1234.36 
1,234.36 
1234.35678 
1234.36% 
1,234.36 % 

ระหวา่งการอมิปอรต์ หากมตีวัอกัษรทีไ่มถู่กตอ้งอยู่ภายในคา่หรอืคา่ไมอ่ยู่ภายในชว่งทีก่าํหนด ขอ้มลูในฟิลด์จะไมถู่กอมิปอรต์ ขอ้ความอเีมลผ์ลการอมิปอรต์จะเตอืนคณุเมือ่เหตุการณ์นี้เกดิขึน้ 

ฟิลด์ของเปอรเ์ซน็ต์จะถูกแสดงดว้ยรปูแบบทัว่ไปในแอปพลเิคชนั โดยไมค่าํนงึถงึรปูแบบทีอ่มิปอรต์เขา้มา เชน่ 1,234.36% เป็นตน้ (พรอ้มเครือ่งหมายคอมมาตามดว้ยเครือ่งหมาย %) 

ช่องทาํเครื่องหมาย 
ชอ่งทาํเครือ่งหมายจะมกีารกาํหนดคา่สองแบบคอื ทาํเครือ่งหมายหรอืไมท่าํเครือ่งหมาย ตารางต่อไปนี้แสดงคา่ทีค่ณุสามารถใชใ้นการอมิปอรต์ขอ้มลู คา่เหลา่นี้ไม่คาํนงึถงึตวัอกัษรใหญ่/เลก็ ดงันัน้ 
แอปพลเิคชนัจะยอมรบัคา่ “จรงิ” “t” และอืน่ๆ 

ช่องทาํเครื่องหมายถกูเลือก ช่องทาํเครื่องหมายว่างเปล่า  
(ยกเลิกการเลือก) 

1 0 

Y N 

ใช ่ ไม ่

T F 

จรงิ เทจ็ 

ทาํเครือ่งหมาย ไมไ่ดท้าํเครือ่งหมาย 

คา่อืน่ๆ ทัง้หมดในขอ้มลูอมิปอรต์จะกลายเป็นการตัง้คา่ไมไ่ดท้าํเครือ่งหมายในฟิลด์ชอ่งทาํเครือ่งหมายในแอปพลเิคชนั ขอ้ความอเีมลผ์ลการอมิปอร์ตจะไมเ่ตอืนคณุเมือ่เหตุการณ์นี้เกดิขึน้ 

คณุจะตอ้งใชค้าํแปลทีเ่ทยีบเทา่กนัของคา่ในตาราง หากคณุกาํลงัอมิปอรต์จากภาษาทีต่่างกนั อย่างไรกต็าม แอปพลเิคชนัจะยอมรบัคา่ในสองแถวแรกของตาราง โดยไมค่าํนงึถงึการตัง้คา่ภาษาของคณุ 
ไดแ้ก ่Y, N, 1, 0 

คําแนะนํา:  ตรวจสอบคา่ต่างๆ ทีค่วรจะเป็นการตัง้คา่ทีท่าํเครือ่งหมายไว ้แต่ระบบไม่รูจ้กัระหว่างการอมิปอรต์ เปลีย่นคา่เหลา่นัน้ใหเ้ป็น Y กอ่นการอมิปอรต์ 

ระหวา่งกระบวนการอมิปอรต์ หากฟิลด์ชอ่งทาํเครือ่งหมายของประเภทเรคคอรด์ทีถู่กอมิปอรต์ไมไ่ดแ้มปกบัฟิลด์ไฟลอ์มิปอรต์ 
คา่ของฟิลด์สาํหรบัแต่ละเรคคอรด์ทีถู่กอมิปอรต์จะตัง้คา่เป็นไมไ่ดท้าํเครือ่งหมาย 

อีเมล์ 
หากขอ้มลูอมิปอรต์ไมต่รงกนักบัรปูแบบทีก่าํหนดใดๆ ขอ้มลูในฟิลด์จะไมถู่กอมิปอรต์ เกณฑต์่อไปนี้จะถอืวา่ไมถู่กตอ้ง:  

 ขอ้มลูอเีมลท์ีล่งทา้ยหรอืขึน้ตน้ดว้ยเครือ่งหมาย @ หรอืจุด (.) เครือ่งหมายทัง้สองจะตอ้งลอ้มรอบดว้ยตวัเลขและตวัอกัษร ตวัอย่างเชน่ คา่เหล่านี้ไมถู่กตอ้ง:  
a@.  
@a. 
@.a 
a@a.  
a@.a  
@a.a 

 สตรงิวา่ง 

 สตรงิยาวเกนิไป 
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 ไมม่ตีวัอกัษรนําหน้าเครือ่งหมาย @ เชน่ @riqhtequip.com เป็นตน้ 

 ไมม่เีครือ่งหมาย @ เชน่ isampleriqhtequip.com เป็นตน้ 

 ไมม่เีครือ่งหมายจุด (.) เชน่ isample@riqhtequipcom เป็นตน้ 

 ไมม่โีดเมน เชน่ isample@ เป็นตน้ 

 ไมม่คีาํต่อทา้ยโดเมน เชน่ com ตวัอย่างเชน่ isample@riqhtequip เป็นตน้ 

 ใชเ้ครือ่งหมาย @ หลายตวั เชน่ isample@@riqhtequip.com เป็นตน้ 

 ใชเ้ครือ่งหมายจุด (.) ต่อเนื่องกนั เชน่ isample@riqhtequip..com เป็นตน้ 

 มชีอ่งวา่งในสตรงิ เชน่ isa mple@riqhtequip เป็นตน้ 

 ตวัอกัษรอืน่ๆ นอกเหนอืไปจากตวัอกัษรต่อไปนี้ในสว่นระบุทีอ่ยู่อเีมล์: 

 ตวัพมิพใ์หญ่และตวัพมิพเ์ลก็ (ตวัพมิพไ์ม่มผีล) 

 ตวัเลขตัง้แต ่0 ถงึ 9 

 เครือ่งหมายต่อไปนี้ ! # $ % & ' * + - / = ? ^ _ ` { | } ~ 

 เครือ่งหมายพเิศษใดๆ ในชือ่โดเมนของทีอ่ยูอ่เีมล ์เครือ่งหมายพเิศษไดแ้ก ่! # $ % & ' * + - / = ? ^ _ ` { | } ~ () 

หากผูดู้แลระบบของคณุไดเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย อนุญาตใหใ้ชต้วัอกัษร Unicode ในฟิลด์อเีมล ์ไวใ้นโปรไฟลบ์รษิทั จะทาํใหคุ้ณสามารถใชต้วัอกัษร Unicode (UTF-8) สว่นใหญ่ได ้
รวมถงึตวัอกัษรทีม่ตีวัเน้นเสยีง ในทีอ่ยู่ในฟิลด์อเีมลใ์นประเภทเรคคอรด์ลดีและผูต้ดิต่อเทา่นัน้ คณุสามารถใชต้วัอกัษร Unicode (UTF-8) ไดท้ัง้ในสว่นระบุและสว่นโดเมนของทีอ่ยู่อเีมลเ์หลา่นี้ 
อย่างไรกต็ามจะยงัไมส่ามารถใชเ้ครือ่งหมายจุดต่อเนื่องกนัได ้นอกจากนี้ ตวัอกัษรต่อไปนี้จะยงัไม่สามารถใชไ้ดด้ว้ย ถงึแมว้า่จะมกีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย อนุญาตใหใ้ชต้วัอกัษร Unicode 
ในฟิลด์อเีมล ์ไวใ้นโปรไฟลบ์รษิทัแลว้กต็าม 

, ( ) [ ] : ; " < > 

ขอ้ความอเีมลผ์ลการอมิปอรต์จะเตอืนคุณเมือ่ขอ้มลูในฟิลด์ไมถู่กอมิปอรต์เนื่องจากรปูแบบไมถู่กตอ้ง 

โทรศพัท์ 
กฏของรปูแบบทีใ่ชก้บัการป้อนขอ้มลูหมายเลขโทรศพัทจ์ะนํามาใชก้บัการอมิปอรต์ขอ้มลูหมายเลขโทรศพัทด์ว้ยเชน่กนั 
ขอ้มลูในรปูแบบหมายเลขโทรศพัท์ทีรู่จ้กัจะถูกแปลงเป็นรปูแบบทีส่อดคลอ้งกนัในแอปพลเิคชนั 

กฏของความยาวฟิลด์ทีใ่ชก้บัฟิลด์ขอ้ความจะนํามาใชก้บัฟิลด์หมายเลขโทรศพัทด์ว้ยเชน่กนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากขอ้มลูอมิปอรต์มคีวามยาวเกนิกวา่ฟิลดแ์อปพลเิคชนั ตวัอกัษรทีเ่กนิจะ ไมถู่กอมิปอรต์ 
ขอ้ความอเีมลผ์ลการอมิปอรต์จะเตอืนคุณเมือ่เหตุการณ์นี้เกดิขึน้ 

วนัท่ี/เวลา 
ขอ้มลูอมิปอรต์สามารถประกอบดว้ยการนําเสนอวนัที/่เวลาไดห้ลายรปูแบบ คณุสามารถเลอืกรปูแบบทีใ่ชใ้นไฟล ์CSV ของคณุโดยเป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการอมิปอรต์ 

ฟิลด์วนัที/่เวลาจะแสดงในรปูแบบทัว่ไปในแอปพลเิคชนั โดยไมค่าํนงึถงึรปูแบบทีอ่มิปอรต์เขา้มา (เชน่ 01/19/1964 12:15 PM) 
รปูแบบทีใ่ชใ้นการแสดงขอ้มลูถูกกาํหนดโดยการตัง้คา่โลแคลของผูใ้ช ้ซึง่แสดงอยู่ในเพจรายละเอยีดสว่นบุคคล 

คา่วนัที/่เวลาจะถอืวา่วา่ถูกตอ้งตามโซนเวลาของผูท้ ีท่าํการอมิปอรต์ ตามทีก่าํหนดในเพจรายละเอยีดสว่นบุคคล ในแอปพลเิคชนั อย่างไรกต็าม หลงัจากอมิปอรต์วนัที/่เวลาแลว้ 
ผูใ้ชใ้นโซนเวลาทีแ่ตกต่างกนัจะเหน็วนัที/่เวลาซึง่ถูกปรบัใหส้อดคลอ้งกบัโซนเวลาของผูใ้ช ้

คําแนะนํา:  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ โซนเวลาของผูท้ ีท่าํการอมิปอรต์ตรงกนักบัโซนเวลาของวนัที/่เวลาในไฟลข์อ้มลูอมิปอรต์ ตวัอย่างเชน่ หากวนัที/่เวลาทีร่ะบุในขอ้มลูอมิปอรต์องิกบั Pacific 
Standard Time และผูใ้ชข้องโซน Eastern Standard Time อมิปอรต์ขอ้มลูดงักลา่ว เวลาทัง้หมดจะคลาดเคลือ่นไปสามชัว่โมง วธิแีกค้อืใหผู้ใ้ชเ้ปลีย่นโซนเวลาของตนใหเ้ป็น 
Pacific Standard Time ชัว่คราวขณะอมิปอรต์ขอ้มลู เพือ่ใหข้อ้มลูเวลาถูกอมิปอร์ตอย่างถูกตอ้ง 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณทราบโซนเวลาทีว่นัที/่เวลาในไฟลอ์มิปอรต์ของคณุองิอยู่กอ่นเริม่การอมิปอรต์ โปรดสงัเกตวา่วนัที/่เวลาในไฟลข์อ้มลู CSV โดยปกตจิะใชร้ปูแบบ Greenwich 
Mean Time (GMT) ดงันัน้ โปรดตรวจสอบในเรือ่งนี้กอ่นทาํการอมิปอรต์ 
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 เกีย่วกบัวนัทีใ่นประเภทฟิลด์วนัที/่เวลา 

ขณะทีร่นัโปรแกรมชว่ยอมิปอรต์ คณุจะตอ้งระบุว่าขอ้มลูอมิปอรต์ใชร้ปูแบบของวนัทีแ่บบเดอืนนําหน้า (MM) หรอืวนันําหน้า (DD) หากคุณระบุใหเ้ดอืนนําหน้า 
โปรแกรมจะสนบัสนุนรปูแบบต่อไปนี้: 

MM/DD/YY 
MM/DD/YYYY 
MM/DD (คา่ดฟีอลต์ของปีใชปี้ปจัจบุนั) 

หากคุณระบุวนันําหน้า โปรแกรมจะสนบัสนุนรปูแบบต่อไปนี้: 

DD/MM/YY 
DD/MM/YYYY 
DD/MM (คา่ดฟีอลต์ของปีใชปี้ปจัจุบนั) 

คณุอาจระบุใหร้ปูแบบขอ้มลูอมิปอรต์มลีกัษณะดงันี้: YYYY-MM-DD 

สาํหรบัทุกรปูแบบเหลา่นี้ MM และ DD สามารถนําหน้าดว้ยศูนย ์(0) ไดห้ากวนัและเดอืนเป็นเลขหลกัเดยีว แต่ไมต่อ้งใช ้0 กไ็ด ้

หมายเหตุ:  วนัทีใ่นรปูแบบ DD-MON-YY หรอื DD-MON-YYYY ยงัไมส่ามารถใชไ้ดใ้นขณะนี้ 

 เกีย่วกบัเวลาในประเภทฟิลด์วนัที/่เวลา 

คณุสามารถระบุรปูแบบเวลาในขอ้มลูอมิปอรต์ได้ ในการระบุเวลาพรอ้มดว้ยวนัที ่ใหใ้ชก้ารเวน้วรรคหนึง่ชอ่งหลงัวนัทีแ่ละตามดว้ยเวลา หากไมม่กีารระบุเวลาใหก้บัวนัที ่เวลาทีต่ัง้คา่ไวจ้ะเป็น 
00:00:00 (เทีย่งคนื) โดยสนบัสนุนรปูแบบเวลาต่อไปนี้: 

HH24:MI:SS 
HH:MI:SS AM  
(โดยที ่HH24 หมายถงึเวลาแบบ 24 ชัว่โมง, และ AM ใชแ้สดง AM หรอื PM โดยที ่HH หมายถงึเวลาแบบ 12 ชัว่โมง) 

MI หรอื SS สามารถละไวไ้ด ้และหากละไว ้คา่จะถูกตัง้เป็น 00 ระหวา่งการอมิปอรต์ HH MI และ SS สามารถนําหน้าดว้ยศนูย์ (0) ไดห้ากคา่เป็นเลขหลกัเดยีว 
แต่ไมต่อ้งใช ้0 กไ็ด ้

หมายเหตุ: กระบวนการอมิปอรต์จะยอมรบัเวลาในรปูแบบ 24 ชัว่โมง โดยไมค่าํนงึถงึตวัเลอืกรูปแบบวนัที/่เวลาทีค่ณุเลอืกระหวา่งการอมิปอรต์ ตวัอย่างเชน่ 
หากคุณเลอืกคา่ดฟีอลต์รปูแบบแคนาดาคอื hh:mm:ss AM/PM และไฟลข์องคณุแสดงเวลาในรปูแบบ 15:00:00 ขอ้มลูจะถูกอมิปอรต์อย่างถูกตอ้งในรปูแบบ 
3:00:00 PM 

วนัท่ี 
ฟิลดร์ปูแบบวนัทีใ่นแอปพลเิคชนัจะใหป้้อนรายการและแสดงคา่ไดเ้ฉพาะวนัทีเ่ทา่นัน้ ฟิลด์จะไมใ่หม้กีารระบุเวลา เมือ่ทาํการอมิปอรต์ลงในฟิลด์ประเภทนี้ 
รปูแบบขอ้มลูอมิปอรต์ทีถู่กตอ้งคอืรปูแบบทีเ่หมอืนกบัฟิลด์ประเภทวนัที/่เวลา อย่างไรกต็าม เวลาไมค่วรมกีารระบุในขอ้มลูอมิปอรต์ หากมกีารระบุเวลา เวลานัน้จะไมถู่กอมิปอรต์ 

ฟิลด์วนัทีจ่ะถูกแสดงดว้ยรปูแบบทัว่ไปในแอปพลเิคชนั โดยไมค่าํนงึถงึรปูแบบทีอ่มิปอรต์เขา้มา (เชน่ 12/18/2003 เป็นตน้) 

เก่ียวกบัฟิลดท่ี์จาํเป็น 
หากฟิลด์ถูกกาํหนดใหเ้ป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น (ไมว่า่จะโดยคา่ดฟีอลต์หรอืโดยผูดู้แลระบบ) เรคคอรด์ทัง้หมดจะถูกปฏเิสธหากคุณไมไ่ดแ้มปฟิลด์ทีจ่ําเป็นเหลา่นี้กบัคอลมัน์ในไฟล์ CSV ของคณุ 
ขอ้ความอเีมลผ์ลการอมิปอรต์จะเตอืนคุณเมือ่เหตุการณ์นี้เกดิขึน้ 

คําแนะนํา:  ตรวจสอบฟิลด์เพือ่ดูประเภทเรคคอรด์ทีค่ณุกาํลงัจะอมิปอรต์ เพือ่กาํหนดวา่ฟิลด์ใดเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลูอมิปอรต์สาํหรบัฟิลด์เหลา่นัน้ทัง้หมดมคีา่ทีถู่กตอ้งแลว้ 

เก่ียวกบัฟิลดอ่์านอย่างเดียว 
ฟิลด์อ่านอย่างเดยีวจะมลีกัษณะต่อไปนี้ระหวา่งการอมิปอรต์: 
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 หากฟิลด์อ่านอย่างเดยีวมรีายการสาํหรบัเลอืก คุณจะตอ้งเลอืกคา่รายการสาํหรบัเลอืกทีต่รงกนัอยา่งถูกตอ้งในการอมิปอรต์ 

 หากคุณไดร้บัสทิธิเ์ขา้ใชแ้บบอ่านอย่างเดยีวสาํหรบัฟิลด์ คณุจะไมส่ามารถอมิปอรต์ขอ้มลูลงในฟิลด ์
 

การเตรียมพรอ้มสาํหรบัการอิมปอรต์ข้อมลู 
กอ่นทีค่ณุจะเริม่การอมิปอรต์ขอ้มลูใน Oracle CRM On Demand คณุตอ้งกาํหนดวธิกีารอมิปอรต์ทีคุ่ณตอ้งการใชก้อ่น สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเลอืกวธิกีารอมิปอรต์ทีเ่หมาะสม 
โปรดดูที ่เครือ่งมอือมิปอรต์และเอก็ซป์อรต์ (ในหน้า 471)  ตวัอย่างเชน่ ยูทลิติ ีOracle Data Loader On Demand สนบัสนุนประเภทเรคคอรด์บางประเภทเทา่นัน้ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่Oracle Data Loader On Demand Guide และขอแนะนําใหคุ้ณอ่านหวัขอ้ต่อไปนี้กอ่นทาํการอมิปอรต์: กอ่นอมิปอรต์ขอ้มลู  

คณุอาจตอ้งการแกไ้ขขอ้มลูในไฟล์ CSV ของคณุ หรอืปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลูในไฟลท์ัง้หมดของคณุไดร้บัการอมิปอรต์แลว้ 
ในการกาํหนดวา่จําเป็นตอ้งดําเนนิการดงักลา่วหรอืไม ่ใหท้าํตามขัน้ตอนต่อไปนี้กอ่นเริม่การอมิปอรต์: 

 กาํหนดประเภทเรคคอรด์ทีคุ่ณตอ้งการอมิปอรต์ 

คณุอาจตอ้งการอมิปอรต์เรคคอรด์ประเภทต่างๆ เชน่ ลดี บรษิทั ผูต้ดิต่อ และหมายเหตุ คณุตอ้งอมิปอรต์เรคคอรด์ครัง้ละหนึ่งประเภท 
และคุณควรทําตามลาํดบัการอมิปอรต์ตามทีแ่นะนําไว ้

ตวัอย่างเชน่ หากคณุมไีฟล์ทีม่รีายชือ่ผูต้ดิต่อและมอีกีหนึ่งไฟลท์ีม่บีรษิทัอยู่ คณุตอ้งการอมิปอรต์บรษิทักอ่นแลว้จงึเป็นผูต้ดิต่อ 
เพือ่รกัษาความสมัพนัธ์ทีก่าํหนดระหวา่งประเภทเรคคอรด์เหลา่นัน้ 

ลาํดบัจะแสดงในอนิเตอรเ์ฟซผูใ้ชใ้นเพจเครือ่งมอือมิปอรต์ขอ้มลูและเอก็ซป์อรต์ขอ้มลู 

 ตรวจสอบขอ้มลูในไฟลเ์พือ่ใหแ้น่ใจวา่: 

 มตีวัพมิพใ์หญ่/เลก็ คาํย่อ และตวัสะกดเหมอืนกนั 

คา่ขอ้ความไดร้บัการอมิปอรต์ตามทีป่รากฏในไฟล ์CSV ดงันัน้ ความแตกต่างในตวัพมิพใ์หญ่/เลก็จะมผีลทาํใหม้กีารจดัทาํเรคคอรด์เพิม่เตมิขึน้มา ซึง่ไม่ควรเป็นเชน่นัน้ 
ตวัอย่างเชน่ คา่เหลา่นี้ทัง้หมดของ ชือ่บรษิทั จะมผีลต่อเรคคอรด์ใหม่: ABC, abc, A.B.C 

นอกจากนี้ เนือ่งจากระบบจะรบัรูว้า่เรคคอรด์บรษิทัทัง้สองเรคคอรด์นัน้เหมอืนกนักรณทีีช่ ือ่บรษิทัและทีต่ัง้นัน้เหมอืนกนั ทีอ่ยู่จะตอ้งสะกดดว้ยตวัอกัษรเดยีวกนั 
ใชต้วัพมิพใ์หญ่/เลก็เหมอืนกนั และย่อในแบบเดยีวกนัเพือ่ป้องกนัไมใ่หม้กีารจดัทาํเรคคอรด์เพิม่เตมิ ตวัอย่างเชน่ เรคคอรด์เหลา่นี้ทัง้หมดจะ ไมถ่อืวา่เหมอืนกนั: 

ABC, 111 10th Avenue 

ABC, 111 10th Ave. 

ABC, 111 10th Ave 

ABC, 111 Tenth Avenue 

 อย่าใหเ้กนิความยาวสงูสดุทีก่าํหนดไว ้

 ปฏบิตัติามขอ้กาํหนดการจดัรปูแบบของฟิลด์ดงักลา่ว 

โปรดดูขอ้มลูเพิม่เตมิใน คาํแนะนําสาํหรบัการตรวจสอบขอ้มลู (ในหน้า 509) 

 ตรวจสอบแอปพลเิคชนัของฟิลด์ทีจ่ําเป็นสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีคุ่ณตอ้งการอมิปอรต์ 

คณุตอ้งแมปขอ้มลูในไฟล ์CSV กบัฟิลด์ทีจ่ําเป็นทัง้หมด หากคุณไมแ่มป เรคคอรด์จะถูกปฏเิสธ ในการกาํหนดวา่ฟิลด์ใดเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น ใหดู้ทีเ่พจแกไ้ข 
ของประเภทเรคคอรด์ทีคุ่ณตอ้งการอมิปอรต์ ฟิลด์ทีจ่ําเป็นจะปรากฏเป็นขอ้ความสแีดง ผูดู้แลระบบของคณุยงัสามารถตัง้คา่ใหฟิ้ลด์กลายเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นโดยมเีงือ่นไขได ้กลา่วคอื 
ฟิลด์ดงักลา่วไมใ่ชฟิ่ลด์ทีจ่ําเป็นตามคา่ดฟีอลต์ แต่กลายเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นหากขอ้มลูในฟิลด์อืน่ๆ ในเรคคอรด์ตรงกบัเกณฑบ์างอย่าง 
หากฟิลด์กลายเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นเนื่องจากเงือ่นไขทีก่าํหนดไวส้าํหรบัฟิลด์นัน้กลายเป็นจรงิ และหากไฟลท์ีอ่มิปอรต์ของคุณไม่รวมคา่สาํหรบัฟิลด์จําเป็นโดยมเีงือ่นไขนัน้ไวด้ว้ย 
เรคคอรด์จะถูกปฏเิสธ 

 เพิม่ฟิลด์ลงในแอปพลเิคชนัหากคณุตอ้งการอมิปอรต์ขอ้มลูทีไ่มไ่ดแ้มปกบัฟิลด์ดฟีอลต์ในแอปพลเิคชนั 
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ในระหวา่งกระบวนการอมิปอรต์ คณุตอ้งจบัคูฟิ่ลด์ทัง้หมดในไฟลข์องคณุใหต้รงกบัฟิลด์ทีม่อียู่ในแอปพลเิคชนัเพือ่เลอืกขอ้มลูดงักลา่ว หากบทบาทของคณุมสีทิธิ ์ปรบัแต่งแอปพลเิคชนั ดว้ย 
คณุจะสามารถจดัทาํฟิลด์ใหม่ (ทีก่าํหนดเอง) ใน Oracle CRM On Demand เพือ่แมปกบัฟิลด์ทีม่อียู่ได ้โปรดดูคาํแนะนําใน การจดัทาํและการแกไ้ขฟิลด์ (ในหน้า 
105) 

 กาํหนดคา่รายการสาํหรบัเลอืก ถา้จําเป็น 

ในระหวา่งกระบวนการอมิปอรต์ คณุสามารถระบุวธิทีีคุ่ณตอ้งการใหแ้อปพลเิคชนัจดัการกบัคา่รายการสาํหรบัเลอืกในไฟล ์CSV 
ทีไ่มต่รงกบัคา่รายการสาํหรบัเลอืกทีม่อียู่ในแอปพลเิคชนัได้: 

 เพิม่เป็นคา่ใหมใ่นแอปพลเิคชนั 

หมายเหตุ: ในการดูการเปลีย่นแปลงค่ารายการสาํหรบัเลอืกในแอปพลเิคชนั คณุอาจตอ้งไซน์เอาต์และไซน์อนิเขา้อกีครัง้ 

 อย่าเพิม่คา่ (เลอืกเฉพาะคา่ทีต่รงกนัและเวน้รายการอืน่วา่งไว)้ 

หากคุณตอ้งการใชค้า่รายการสาํหรบัเลอืกทีม่อียู่ในแอปพลเิคชนัและอมิปอรต์เฉพาะขอ้มลูทีต่รงกนั ใหต้รวจสอบวา่คา่รายการสาํหรบัเลอืกนัน้ตรงกนัทัง้หมดหรอืไม่ 
รวมถงึตวัสะกดและตวัพมิพใ์หญ่/เลก็ (ตวัพมิพใ์หญ่/เลก็ของคา่จะมผีลดว้ย) 

คา่รายการสาํหรบัเลอืกบางส่วนจะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้และอกีบางสว่นจะไมเ่ป็นไปตามลกัษณะนี้ โปรดดูที ่คาํแนะนําสาํหรบัการตรวจสอบขอ้มลู (ในหน้า 509) 
และตรวจดูคาํแนะนําเกีย่วกบัประเภทเรคคอรด์ทีค่ณุตอ้งการอมิปอรต์ 

 เลอืกรปูแบบเวลาทีถู่กตอ้ง  

หากคุณเลอืกรปูแบบเวลา HH:MM:SS AM เพือ่ใหไ้ดผ้ลลพัธ์ทีด่ที ีส่ดุ คณุควรระบุวา่ขอ้มลูของคณุเป็น AM หรอื PM ในไฟล ์CSV หากคุณเลอืกรปูแบบเวลา 
AM/PM แต่ขอ้มลูไมม่ ีAM หรอื PM แลว้ ระบบจะประมวลผลฟิลด์ดงัต่อไปนี้:  

 หากฟิลด์ HH มากกวา่หรอืเทา่กบั 8 และน้อยกวา่หรอืเทา่กบั 12 แลว้ ฟิลด์เหลา่นี้จะถอืเป็น AM   

 หากฟิลด์ HH น้อยกวา่ 8 และมากกวา่ 12 แลว้ ฟิลด์เหลา่นี้จะถอืเป็น PM ตวัอย่างเชน่ 7:00:00 จะประมวลผลเป็น 7:00 PM โดยที ่9:00:00 
จะประมวลผลเป็น 9:00 AM  

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 การเปลีย่นคา่รายการสาํหรบัเลอืก (ในหน้า 132) 

 เครือ่งมอือมิปอรต์และเอก็ซป์อรต์ (ในหน้า 471) 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเตรยีมการอมิปอรข์อ้มลู โปรดดูที ่1800338.1 (ID บทความ) ใน My Oracle Support  
 

ฟิลดท่ี์อยู่บริษทั: การจดัเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้มขีอ้มลูเฉพาะทีเ่กีย่วกบัการตัง้คา่เรคคอรด์ของคณุกอ่นการอมิปอรต์ทีอ่ยู่บรษิทัลงใน Oracle CRM On Demand ขอ้มลูนี้จะแทนทีค่ําแนะนําทีใ่หไ้วใ้นหวัขอ้ 
คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) กอ่นอืน่ คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว คณุสามารถอมิปอรต์ฟิลด์ทีอ่ยู่บรษิทัลงใน Oracle 
CRM On Demand ไดเ้ฉพาะในกรณีทีม่กีารตัง้ค่าทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัสาํหรบับรษิทัของคณุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั โปรดดูที ่การจดัการทีอ่ยู่ 

ช่ือฟิลด์ ท่ีอยู่บริษทัดีฟอลต์  ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ID แถว ID 15 ไมม่ ี 
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ช่ือฟิลด์ ท่ีอยู่บริษทัดีฟอลต์  ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ID บรษิทั ID 15 ไมม่ ี 

ID ภายนอกของบรษิทั ขอ้ความ 30 ไมม่ ี 

ID ทีอ่ยู ่ ID  15 ไมม่ ี 

ID ภายนอกของทีอ่ยู ่ ขอ้ความ 30 ไมม่ ี 

ประเภททีอ่ยู่ รายการสาํหรบัเลอืก 30 รายการต่อไปนี้คอืคา่ดฟีอลต์ประเภททีอ่ยู่ทีใ่ชไ้ด:้ ทีอ่ยู่อาศยั, สาํนกังาน, 
บา้นพกัตากอากาศ, อืน่ๆ, ความงาม, สว่นตวั, ไปรษณยี์, โรงพยาบาล 
และคลนีคิ 

การเรยีกเกบ็ ชอ่งทาํเครือ่งหมาย 1 ถา้ฟิลด์การเรยีกเกบ็มคีา่ Y ทีอ่ยู่จะเป็นทีอ่ยู่ทีเ่รยีกเกบ็ คา่สาํหรบัฟิลด์นี้คอื Y 
และ N 

การสง่สนิคา้ ชอ่งทาํเครือ่งหมาย 1 ถา้ฟิลด์การสง่สนิคา้มคีา่ Y ทีอ่ยู่จะเป็นทีอ่ยู่ทีร่บัสนิคา้ คา่สาํหรบัฟิลด์นี้คอื Y และ 
N 

 
 

ฟิลดส์มดุบนัทึกบริษทั: การเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้ค่าไฟล ์CSV กอ่นอมิปอรต์สมดุบนัทกึของบรษิทัไปยงั Oracle CRM On Demand 

หมายเหตุ: ในการอมิปอรต์เรคคอรด์สมดุบนัทกึของบรษิทัหรอืสมดุบนัทกึของผูต้ดิต่อ บทบาทของคณุตอ้งมสีทิธิ ์จดัการสมดุบนัทกึในอนาคต 

ขอ้มลูในหวัขอ้นี้เป็นขอ้มลูเพิม่เตมิสาํหรบัคาํแนะนําทีแ่สดงอยู่ในหวัขอ้ คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) กอ่นอืน่ 
คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 
โปรดดูขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการระบุสมดุบนัทกึตามเวลาใน เกีย่วกบัการระบุสมดุบนัทกึตามเวลา (ในหน้า 297) 

ค่าดีฟอลต์ช่ือฟิลดบ์ริษทัในสมุดบนัทึ

ก 
ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

สมดุบนัทกึ  สตรงิ 150 ไมม่ ี

ID สมดุบนัทกึ สตรงิ 15 ไมม่ ี

ID ภายนอกของสมดุบนัทกึ  สตรงิ 30 ไมม่ ี

บรษิทั: ID  สตรงิ 15 ตวัระบบุรษิทั  

บรษิทั สตรงิ 100 ไมม่ ี

ทีต่ัง้บรษิทั  สตรงิ  50 ไมม่ ี

ID ภายนอกของบรษิทั สตรงิ  30 ไมม่ ี

วนัทีเ่ริม่ตน้ วนัที ่ ไมม่ ี วนัทีท่ ีต่อ้งมกีารใชง้านเรคคอรด์  

วนัทีส่ ิ้นสดุ วนัที ่ ไมม่ ี วนัทีส่ ิ้นสดุการใชง้านเรคคอรด์  
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ค่าดีฟอลต์ช่ือฟิลดบ์ริษทัในสมุดบนัทึ

ก 
ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

แฟลกคา่หลกัในอนาคต สตรงิ 1 หากแฟลกคา่หลกัในอนาคตมคีา่เป็น 
Y 
สมดุบนัทกึสาํหรบัเรคคอรด์ปจัจุบนัจ

ะถกูตัง้คา่เป็นหลกัสาํหรบัออบเจกต์ข้

อมลู 
เมือ่มกีารใชส้มดุบนัทกึดงักลา่วตามฟิ

ลด ์วนัทีเ่ริม่ตน้ 
คา่สาํหรบัฟิลด์นี้คอื: Y และ N  

 
 

ฟิลดผ์ูติ้ดต่อของบริษทั: การเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่เรคคอรด์ของคณุกอ่นการอมิปอรต์ผูต้ดิต่อของบรษิทัลงใน Oracle CRM On Demand 
ซึง่เป็นสว่นเพิม่เตมิของคาํแนะนําทีร่ะบุในหวัขอ้ คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) กอ่นอืน่ คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลดเ์ฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ช่ือฟิลดผ์ูติ้ดต่อของบริษทัดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ID บรษิทั ID 15 ไมม่ ี

ID ภายนอกของบรษิทั ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

ชือ่บรษิทั Varchar 100 ไมม่ ี

ID ภายนอกของผูต้ดิต่อ ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

ชือ่ผูต้ดิต่อ ขอ้ความ 255 ชือ่เตม็ของผูต้ดิตอ่ 

ID ผูต้ดิต่อ ID 15 ไมม่ ี

สกลุเงนิ Varchar 20 ไมม่ ี

วนัทีแ่ลกเปลีย่น วนัที ่ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี

 
 

ฟิลดค์ู่แข่งบริษทั: การเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้มขีอ้มลูเฉพาะทีเ่กีย่วกบัการตัง้คา่เรคคอรด์ของคณุกอ่นการอมิปอรต์คูแ่ขง่บรษิทัลงใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้จะเป็นสว่นเพิม่เตมิคาํแนะนําทีใ่หร้ายละเอยีดไวใ้นหวัขอ้ คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนินการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ช่ือฟิลดค์ู่แข่งบริษทัดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ID บรษิทั ID 15 ไมม่ ี
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ช่ือฟิลดค์ู่แข่งบริษทัดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ID คูแ่ขง่ ID 15 ไมม่ ี

บรษิทันี้ ขอ้ความ 100 ระบุชือ่บรษิทัหลกั 

คูแ่ขง่บรษิทั ขอ้ความ 100 ระบุชือ่คูแ่ขง่ 

ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอกของบรษิทั ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

ID ภายนอกของคูแ่ขง่ ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

ID ID 15 ระบุ ID แถวของคูแ่ขง่บรษิทั 

บทบาท รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

บทบาทแบบยอ้นกลบั รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

วนัทีเ่ริม่ตน้ วนัที ่ ไมม่ ี ไมม่ ี

วนัทีส่ ิ้นสดุ วนัที ่ ไมม่ ี ไมม่ ี

สถานะ  ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

จุดแขง็  หมายเหตุ 1999 ไมม่ ี

จุดอ่อน หมายเหตุ 1999 ไมม่ ี

ID ผูต้ดิต่อ ID 15 ไมม่ ี

ผูต้ดิต่อหลกั  ขอ้ความ 100 ไมม่ ี

ความเหน็ หมายเหตุ 1999 ไมม่ ี

 
 

ฟิลดกิ์จกรรมบริษทั: การเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้มขีอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่เรคคอรด์ของคณุกอ่นการอมิปอรต์กจิกรรมบรษิทัลงใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้จะเป็นสว่นเพิม่เตมิคาํแนะนําทีใ่หร้ายละเอยีดไวใ้นหวัขอ้ คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 
คณุตอ้งตรวจดูขอ้มลูเกีย่วกบัการอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ช่ือฟิลดกิ์จกรรมบริษทัดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

บรษิทั ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

ID บรษิทั ID 15 ไมม่ ี

ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอกของบรษิทั ID 15 ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอกของบรษิทั  

กจิกรรม ขอ้ความ 50 ชือ่ของกจิกรรม  

ID กจิกรรม ID 15 ไมม่ ี
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ช่ือฟิลดกิ์จกรรมบริษทัดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ID ระบบภายนอกของกจิกรรม ID 15 ID ระบบภายนอกของกจิกรรม  

ID แถว ID 15 ไมม่ ี

 
 

ฟิลดบ์ริษทั: การจดัเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้มขีอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการตัง้คา่เรคคอร์ดของคณุกอ่นการอมิปอรต์บรษิทัลงใน Oracle CRM On Demand ขอ้มลูนี้จะเป็นสว่นเพิม่เตมิคาํแนะนําทีใ่หร้ายละเอยีดไวใ้นหวัขอ้ 
คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ช่ือฟิลด์ บริษทัดีฟอลต์  ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

สกลุเงนิของบรษิทั รายการสาํหรบัเลอืก 15 คณุไมส่ามารถแกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืกนี้ 
ดงันัน้คา่ทีคุ่ณอมิปอรต์ตอ้งตรงกนัทกุประการกบัคา่ทีใ่ชไ้ด ้

ชือ่บรษิทั ขอ้ความ 100 ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นโดยคา่ดฟีอลต ์
ดงันัน้ใหต้รวจสอบจนแน่ใจวา่เรคคอรด์ทัง้หมดมคี่าในฟิลด์นี้กอ่นทีจ่ะอมิปอรต์ 

ประเภทบรษิทั รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์ทีใ่ชไ้ด:้ คูแ่ขง่ ลกูคา้ คูค่า้ และ ลกูคา้เป้าหมาย 

รายไดต้่อปี สกลุเงนิ 15 ไมม่ ี

ทีอ่ยู่ทีเ่รยีกเกบ็ รายการสาํหรบัเลอืก 100 คา่ในฟิลด์นี้จะพรอ้มใชง้านเฉพาะเมือ่มกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัสาํหรบับรษิทัของ

คณุ คา่นี้จะตอ้งตรงกบัฟิลด์ชือ่ทีอ่ยู่ในเรคคอรด์ทีอ่ยู่ทีม่อียู ่นอกจากนี้ 
หากใชง้านการตัง้คา่ ตรวจสอบทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั 
คา่นี้จะตอ้งตรงกบัเรคคอรด์ทีอ่ยู่ทีม่ซี ึง่ผา่นการตรวจสอบแลว้ 

ทีอ่ยู่ทีเ่รยีกเกบ็ 2, 3 ขอ้ความ รายการละ 100 ฟิลด์นี้จะไมพ่รอ้มใชง้านหากมกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัสาํหรบับรษิทัของคณุ  

ทีอ่ยู่ทีเ่รยีกเกบ็1 ขอ้ความ 200 สาํหรบัคาํอธบิายวธิกีารแมปฟิลด์ทีอ่ยู่ตามประเทศ โปรดดูที ่
เกีย่วกบัการแมปประเทศและทีอ่ยู ่(ในหน้า 475) 

ฟิลด์นี้จะไมพ่รอ้มใชง้านหากมกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัสาํหรบับรษิทัของคณุ  

เมอืงทีเ่รยีกเกบ็ ขอ้ความ 50 ฟิลด์นี้จะไมพ่รอ้มใชง้านหากมกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัสาํหรบับรษิทัของคณุ  

ประเทศทีเ่รยีกเกบ็ รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์ทีใ่ชไ้ดค้อื ชือ่ประเทศทัง้หมดในโลก 
คา่ทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัประเทศสหรฐัอเมรกิาคอื USA 
แอปพลเิคชนัไมอ่นุญาตใหท้าํการแกไ้ขคา่ทีใ่ชไ้ด้สาํหรบัฟิลด์นี้ 
โปรดตรวจสอบวา่ขอ้มลูทีอ่มิปอรต์ตรงกบัคา่ทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัฟิลด์นี้กอ่นอมิปอรต์ 
(ดูที ่เกีย่วกบัการแมปประเทศและทีอ่ยู่ (ในหน้า 475)) 

ฟิลด์นี้จะไมพ่รอ้มใชง้านหากมกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัสาํหรบับรษิทัของคณุ  
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ช่ือฟิลด์ บริษทัดีฟอลต์  ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ตูไ้ปรษณยี์/รหสัธนาคารทีเ่รยีกเกบ็ ขอ้ความ 30 หากไฟลข์องคุณมทีีอ่ยู่นอกสหรฐัอเมรกิา ใหแ้มปรายการทีอ่ยู่ต่อไปนี้กบัฟิลด์นี้: 
นคิม/สว่น, รหสั CEDEX, ทีอ่ยู ่4, URB และเมอืง (โปรดดูที ่
เกีย่วกบัการแมปประเทศและทีอ่ยู ่(ในหน้า 475)) 

ฟิลด์นี้จะไมพ่รอ้มใชง้านหากมกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัสาํหรบับรษิทัของคณุ  

จงัหวดัทีเ่รยีกเกบ็ ขอ้ความ  50 หากไฟลข์องคุณมทีีอ่ยู่ทีไ่มใ่ชใ่นสหรฐัฯ ใหแ้มปส่วนของทีอ่ยู่ต่อไปนี้ (หรอือืน่ๆ 
ทีเ่ทยีบเทา่กบัรฐัของสหรฐัฯ) ลงในฟิลด์นี้: รฐั MEX, รฐั BRA, เขต, 
สว่นพืน้ที,่ เกาะ, จงัหวดั, พืน้ที,่ เอมเิรต และ แควน้ (โปรดดูที ่
เกีย่วกบัการแมปประเทศและทีอ่ยู ่(ในหน้า 475)) 

ฟิลด์นี้จะไมพ่รอ้มใชง้านหากมกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัสาํหรบับรษิทัของคณุ  

รฐัในสหรฐัอเมรกิาทีเ่รยีกเกบ็ รายการสาํหรบัเลอืก 2 คา่ดฟีอลต์ทีใ่ชไ้ด:้ คาํย่อมาตรฐานสองตวัอกัษรของรฐัทัง้หมดในสหรฐัฯ 
(ตวัพมิพใ์หญ่ทัง้หมด) แอปพลเิคชนัจะไมอ่นุญาตใหแ้กไ้ขคา่ทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัฟิลด์นี้ 
ใหต้รวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลูทีอ่มิปอรต์ตรงกบัคา่ทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัฟิลด์นี้กอ่นทาํการอิ

มปอรต์ 

ฟิลด์นี้จะไมพ่รอ้มใชง้านหากมกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัสาํหรบับรษิทัของคณุ  

รหสัไปรษณยี์ทีเ่รยีกเกบ็ ขอ้ความ 30 ฟิลด์นี้จะไมพ่รอ้มใชง้านหากมกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัสาํหรบับรษิทัของคณุ  

ID ภายนอกของทีอ่ยู่ทีร่บับลิ ขอ้ความ 30 หากใชง้านทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัสาํหรบับรษิทัของคุณ 
ประเภทขอ้มลูสาํหรบัฟิลด์นี้จะเปลีย่นเป็นรายการสาํหรบัเลอืก 
คา่สาํหรบัฟิลด์นี้จะตอ้งตรงกบั ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอกของเรคคอรด์ทีอ่ยู่ทีม่ ี
นอกจากนี้ หากใชง้านการตัง้คา่ ตรวจสอบทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั 
คา่นี้จะตอ้งตรงกบัเรคคอรด์ทีอ่ยู่ทีม่ซี ึง่ผา่นการตรวจสอบแลว้ 

ความถีใ่นการตดิต่อ รายการสาํหรบัเลอืก 30 มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences 
Edition คณุสามารถแกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืกนี้ได ้

คาํอธบิาย ขอ้ความ 16,350 หากฟิลด์คาํอธบิายในไฟลอ์มิปอรต์ยาวเกนิ 16,350 ตวัอกัษร 
ขอ้ความจะถูกตดัใหเ้หลอื 16,252 ตวัอกัษร 
และตวัอกัษรทีเ่หลอืจะถูกใสไ่วใ้นหมายเหตุทีเ่ชือ่มโยง 
โดยแต่ละหมายเหตุจะมไีดไ้มเ่กนิ 16,350 ตวัอกัษร 

ฝา่ย ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอก ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

ชือ่ฟูรงิานะ ขอ้ความ 100 ฟูรงิานะทีเ่ทยีบเทา่กบัคนัจ ิ(สาํหรบัภาษาญีปุ่่นเทา่นัน้) 

HIN ขอ้ความ  เลขทีอุ่ตสาหกรรมดา้นสขุภาพ มเีฉพาะใน Oracle CRM On 
Demand Life Sciences Edition 
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ช่ือฟิลด์ บริษทัดีฟอลต์  ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

อุตสาหกรรม รายการสาํหรบัเลอืก 50 แอปพลเิคชนัไมอ่นุญาตใหท้าํการแกไ้ขคา่ทีใ่ชไ้ด้สาํหรบัฟิลด์นี้ 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลูทีอ่มิปอรต์ตรงกบัคา่ทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัฟิลดน์ี้กอ่นการอมิปอร์

ต อกีวธิหีนึง่คอื ผูดู้แลระบบ Oracle CRM On Demand 
ของบรษิทัของคณุสามารถจดัทาํฟิลด์บรษิทัแบบกําหนดเองทีม่คี่าทีใ่ชไ้ดซ้ึง่คุณตอ้ง

การสาํหรบัขอ้มลูทีอ่มิปอรต์ของคณุ 
การทาํเชน่นี้ทาํใหคุ้ณสามารถอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุลงในฟิลด์ทีก่าํหนดเองนัน้แทน

ฟิลด์นี้ 

คา่ดฟีอลต์ทีใ่ชไ้ดม้ดีงันี้: รถยนต์, พลงังาน, บรกิารทางการเงนิ, 
เทคโนโลยรีะดบัสงู, การผลติ, อืน่ๆ, ยา, คา้ปลกี, การบรกิาร 
และโทรคมนาคม 

ประเภทการโน้มน้าว ขอ้ความ 30 มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences 
Edition คณุสามารถแกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืกนี้ได ้

ID การใชร้ว่มกนั ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

วนัทีต่ดิต่อลา่สดุ วนัทีแ่ละเวลา UTC 7 เฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences 
Edition 

ทีต่ัง้ ขอ้ความ 50 ในกรณสีว่นใหญ่ ฟิลด์นี้ใชใ้นการระบุการซํ้ากนัของเรคคอรด์ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ 
โปรดดูที ่เกีย่วกบัเรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนัและ ID ภายนอก (ในหน้า 492) 

ตวัอย่างเชน่ ในการแยกความแตกต่างระหวา่งสาํนกังานใหญ่และสาขาของบรษิทั 
XYZ 
แอปพลเิคชนัจะตรวจสอบทัง้ชือ่บรษิทัและทีต่ัง้เพือ่ระบุวา่เรคคอรด์เป็นเรคคอรด์ที่

ซํ้ากนัหรอืไม่ 

หมายเลขแฟกซ์หลกั โทรศพัท์ 40 ไมม่ ี

หมายเลขโทรศพัทห์ลกั โทรศพัท์ 40 ไมม่ ี

แนวโน้มตลาด รายการสาํหรบัเลอืก 30 มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences 
Edition คณุสามารถแกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืกนี้ได ้

สว่นตลาด ขอ้ความ 30 มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences 
Edition คณุสามารถแกไ้ขขอ้ความนี้ได้ 

สว่นแบ่งตลาด ตวัเลข 22 เฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences 
Edition 

แกไ้ขโดย ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมส่ามารถใชไ้ด้  ยงัไมส่ามารถตัง้คา่ฟิลด์นี้ระหวา่งอมิปอรต์ไดใ้นขณะนี้ 
คา่ของฟิลด์จะไดร้บัการกาํหนดโดยตรงจากแอปพลเิคชนั 

จํานวนพนกังาน จํานวนเตม็ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี
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จํานวนแพทย์ ตวัเลข ไมส่ามารถใชไ้ด ้ เฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences 
Edition 

เจา้ของ อเีมล ์ 50 ขอ้มลูในไฟลต์อ้งตรงกบั ID ผูใ้ชใ้นการไซน์ออนของผูใ้ช ้Oracle CRM 
On Demand ทีม่อียู ่หากเรคคอรด์ไมม่คีา่ทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัฟิลด์นี้ 
(รวมทัง้ไมม่คีา่ใดๆ) คา่ของฟิลด์จะถูกตัง้เป็น ID 
ผูใ้ชใ้นการไซน์ออนของผูใ้ชท้ีท่าํการอมิปอรต์ 

หากฟิลด์นี้ไมไ่ดถู้กแมปไวก้บัฟิลด์ของไฟลท์ีอ่มิปอรต์ทีถู่กตอ้งขณะทีร่นัโปรแกรมช่

วยอมิปอรต์ เจา้ของจะถูกตัง้คา่เป็น ID 
ผูใ้ชใ้นการไซน์ออนของผูใ้ชท้ีท่าํการอมิปอรต์สาํหรบัเรคคอรด์ทัง้หมดทีอ่มิปอรต์ 

ID ภายนอกของเจา้ของ ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

บรษิทัหลกั ขอ้ความ 100 ตอ้งเป็นชือ่บรษิทัทีถู่กตอ้ง 

ID ภายนอกของบรษิทัหลกั ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

ทีต่ัง้บรษิทัหลกั ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

คูค่า้ ชอ่งทาํเครือ่งหมาย ไมส่ามารถใชไ้ด้  ระบุวา่บรษิทันัน้เป็นคู่คา้ 

กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

ลาํดบัความสาํคญั รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์ทีใ่ชไ้ด:้ ตํ่า กลาง และ สงู 

บรษิทัมหาชน ชอ่งทาํเครือ่งหมาย ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ควรตัง้คา่ของสถานะฟิลด์นี้เป็นทาํเครือ่งหมาย หากเป็นบรษิทัมหาชน 
(ไมใ่ชข่องเอกชน) 

การจดัอนัดบั 1 จํานวนเตม็ ไมส่ามารถใชไ้ด้  คา่ทีถู่กตอ้งของฟิลด์นี้ไดแ้ก่ นลั, 1, 2, 3, 4, 5  

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่เกีย่วกบัฟิลด์ทีแ่สดงเป็นภาพ  

การจดัอนัดบั 2 จํานวนเตม็ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ คา่ทีถู่กตอ้งของฟิลด์นี้ไดแ้ก ่นลั, 1, 2, 3, 4, 5  

การจดัอนัดบั 3 จํานวนเตม็ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ คา่ทีถู่กตอ้งของฟิลด์นี้ไดแ้ก ่นลั, 1, 2, 3, 4, 5  

ระบุบรษิทัใหม่ ชอ่งทาํเครือ่งหมาย ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ขอ้บ่งใชว้า่บรษิทัควรไดร้บัการระบุใหม ่เมือ่มกีารอมิปอรต์ 
จะทาํใหก้ฎการระบุอตัโนมตัสิาํหรบัเรคคอรด์ของบรษิทันี้ทาํงานถา้ผูดู้แลระบบหรอื

ผูจ้ดัการของบรษิทัของคุณไดต้ัง้คา่คุณสมบตันิี้ไว ้



การจดัการ Oracle CRM On Demand 

 

524  การจดัการ Oracle CRM On Demand Release 37 
สงิหาคม 2018 
 

ช่ือฟิลด์ บริษทัดีฟอลต์  ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ขอ้มลูอา้งองิ ชอ่งทาํเครือ่งหมาย ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ควรตัง้คา่ของสถานะฟิลด์นี้เป็นทาํเครือ่งหมาย 
หากบรษิทันี้ตกลงทีจ่ะเป็นขอ้มลูอา้งองิทีค่ณุสามารถแผยแพรต่่อลกูคา้เป้าหมาย 

ขอ้มลูอา้งองิ ณ วนัที ่ วนัที ่ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี

พืน้ที ่ รายการสาํหรบัเลอืก 25 คา่ดฟีอลต์ทีใ่ชไ้ด:้ ตะวนัออก ตะวนัตก และ กลาง 

เสน้ทาง รายการสาํหรบัเลอืก 30 มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences 
Edition คณุสามารถแกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืกได ้

ทีอ่ยู่ทีร่บัสนิคา้ รายการสาํหรบัเลอืก  100 ฟิลด์นี้จะพรอ้มใชง้านเฉพาะเมือ่มกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัสาํหรบับรษิทัของคณุ  

คา่นี้จะตอ้งตรงกบัฟิลด์ชือ่ทีอ่ยู่ในเรคคอรด์ทีอ่ยู่ทีม่ ีและหากมกีารใชง้านการตัง้คา่ 
ตรวจสอบทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั 
คา่นี้จะตอ้งตรงกบัเรคคอรด์ทีอ่ยู่ทีม่ซี ึง่ผา่นการตรวจสอบแลว้ 

ทีอ่ยู่ทีร่บัสนิคา้ 1 ขอ้ความ 200 สาํหรบัคาํอธบิายวธิกีารแมปฟิลด์ทีอ่ยู่ตามประเทศ โปรดดูที ่
เกีย่วกบัการแมปประเทศและทีอ่ยู ่(ในหน้า 475) 

ฟิลด์นี้จะไมพ่รอ้มใชง้านหากมกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัสาํหรบับรษิทัของคณุ  

ทีอ่ยู่ทีร่บัสนิคา้ 2, 3 ขอ้ความ รายการละ 100 สาํหรบัคาํอธบิายวธิกีารแมปฟิลด์ทีอ่ยู่ตามประเทศ โปรดดูที ่
เกีย่วกบัการแมปประเทศและทีอ่ยู ่(ในหน้า 475) 

ฟิลด์นี้จะไมพ่รอ้มใชง้านหากมกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัสาํหรบับรษิทัของคณุ  

เมอืงทีส่ง่สนิคา้ ขอ้ความ 50 ฟิลด์นี้จะไมพ่รอ้มใชง้านหากมกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัสาํหรบับรษิทัของคณุ  

ประเทศทีส่ง่สนิคา้ รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์ทีใ่ชไ้ดค้อื ชือ่ประเทศทัง้หมดในโลก 
คา่ทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัประเทศสหรฐัอเมรกิาคอื USA 
แอปพลเิคชนัไมอ่นุญาตใหท้าํการแกไ้ขคา่ทีใ่ชไ้ด้สาํหรบัฟิลด์นี้ 
โปรดตรวจสอบวา่ขอ้มลูทีอ่มิปอรต์ตรงกบัคา่ทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัฟิลด์นี้กอ่นอมิปอรต์ 
(ดูที ่เกีย่วกบัการแมปประเทศและทีอ่ยู่ (ในหน้า 475)) 

ฟิลด์นี้จะไมพ่รอ้มใชง้านหากมกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัสาํหรบับรษิทัของคณุ  

ตูไ้ปรษณยี์/รหสัธนาคารทีส่ง่สนิคา้ ขอ้ความ 30 หากไฟลข์องคุณมทีีอ่ยู่นอกสหรฐัอเมรกิา ใหแ้มปรายการทีอ่ยู่ต่อไปนี้กบัฟิลด์นี้: 
นคิม/สว่น, รหสั CEDEX, ทีอ่ยู ่4, URB และเมอืง (โปรดดูที ่
เกีย่วกบัการแมปประเทศและทีอ่ยู ่(ในหน้า 475)) 

ฟิลด์นี้จะไมพ่รอ้มใชง้านหากมกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัสาํหรบับรษิทัของคณุ  

จงัหวดัทีส่ง่สนิคา้ ขอ้ความ 50 หากไฟลข์องคุณมทีีอ่ยู่ทีไ่มใ่ชใ่นสหรฐัฯ ใหแ้มปส่วนของทีอ่ยู่ต่อไปนี้ (หรอือืน่ๆ 
ทีเ่ทยีบเทา่กบัรฐัของสหรฐัฯ) ลงในฟิลด์นี้: รฐั MEX, รฐั BRA, เขต, 
สว่นพืน้ที,่ เกาะ, จงัหวดั, พืน้ที,่ เอมเิรต และ แควน้ (โปรดดูที ่
เกีย่วกบัการแมปประเทศและทีอ่ยู ่(ในหน้า 475)) 

ฟิลด์นี้จะไมพ่รอ้มใชง้านหากมกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัสาํหรบับรษิทัของคณุ  

รฐัในสหรฐัอเมรกิาทีส่ง่สนิคา้ รายการสาํหรบัเลอืก 2 คา่ดฟีอลต์ทีใ่ชไ้ด:้ คาํย่อมาตรฐานสองตวัอกัษรของรฐัทัง้หมดในสหรฐัฯ 
(ตวัพมิพใ์หญ่ทัง้หมด) แอปพลเิคชนัจะไมอ่นุญาตใหแ้กไ้ขคา่ทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัฟิลด์นี้ 
ใหต้รวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลูทีอ่มิปอรต์ตรงกบัคา่ทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัฟิลด์นี้กอ่นทาํการอิ
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มปอรต์ 

ฟิลด์นี้จะไมพ่รอ้มใชง้านหากมกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัสาํหรบับรษิทัของคณุ  

รหสัไปรษณยี์ทีส่ง่สนิคา้ ขอ้ความ 30 ฟิลด์นี้จะไมพ่รอ้มใชง้านหากมกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัสาํหรบับรษิทัของคณุ  

ID ภายนอกของทีอ่ยู่ทีร่บัสนิคา้ ขอ้ความ 30 หากใชง้านทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัสาํหรบับรษิทัของคุณ 
ประเภทขอ้มลูสาํหรบัฟิลด์นี้จะเปลีย่นเป็นรายการสาํหรบัเลอืก 
คา่สาํหรบัฟิลด์นี้จะตอ้งตรงกบั ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอกของเรคคอรด์ทีอ่ยู่ทีม่ ี
นอกจากนี้ หากใชง้านการตัง้ค่า ตรวจสอบทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั 
คา่นี้จะตอ้งตรงกบัเรคคอรด์ทีอ่ยู่ทีม่ซี ึง่ผา่นการตรวจสอบแลว้ 

ทีม่าของแคมเปญ รายการสาํหรบัเลอืก 30 แคมเปญทีส่รา้งบรษิทั 

สถานะ รายการสาํหรบัเลอืก 30 มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences 
Edition คณุสามารถแกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืกได ้

สญัญาณไฟหยุด 1 จํานวนเตม็ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ คา่ทีถู่กตอ้งของฟิลด์นี้ไดแ้ก ่นลั, 0, 1, 2  

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่เกีย่วกบัฟิลด์ทีแ่สดงเป็นภาพ  

สญัญาณไฟหยุด 2 จํานวนเตม็ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ คา่ทีถู่กตอ้งของฟิลด์นี้ไดแ้ก ่นลั, 0, 1, 2  

สญัญาณไฟหยุด 3 จํานวนเตม็ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ คา่ทีถู่กตอ้งของฟิลด์นี้ไดแ้ก ่นลั, 0, 1, 2  

พืน้ที ่ ขอ้ความ 255 ไมม่ ี

เวบ็ไซต์ ขอ้ความ 100 ไมม่กีารตรวจสอบการจดัรปูแบบ (ยกเวน้การตรวจสอบความยาว) 
ของขอ้มลูทีอ่มิปอรต์สาํหรบัฟิลดน์ี้ 

รายไดต้น้ปีถงึปจัจบุนั ตวัเลข 22 เฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences 
Edition 

 
 

ฟิลดค์ู่ค้าของบริษทั: การจดัเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้มขีอ้มลูเฉพาะทีเ่กีย่วกบัการตัง้คา่เรคคอรด์ของคณุกอ่นการอมิปอรต์คูค่า้ของบรษิทัลงใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้จะเป็นสว่นเพิม่เตมิคาํแนะนําทีใ่หร้ายละเอยีดไวใ้นหวัขอ้ คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) กอ่นอืน่ 
คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลดด์งักลา่ว 

ช่ือฟิลดค์ู่ค้าของบริษทัดีฟอลต์   ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ID บรษิทั ID 15 ไมม่ ี

ID คูค่า้ ID 15 ไมม่ ี

ชือ่บรษิทัหลกั ขอ้ความ 100 ไมม่ ี
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ช่ือฟิลดค์ู่ค้าของบริษทัดีฟอลต์   ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอกของบรษิทั ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

ID ภายนอกของคูค่า้ ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

ID ID 15 ไมม่ ี

บทบาท รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

บทบาทแบบยอ้นกลบั รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

วนัทีเ่ริม่ตน้ วนัที ่ ไมม่ ี ไมม่ ี

วนัทีส่ ิ้นสดุ วนัที ่ ไมม่ ี ไมม่ ี

สถานะ ขอ้ความ  30 ไมม่ ี

จุดแขง็ หมายเหตุ 1999 ไมม่ ี

จุดอ่อน หมายเหตุ 1999 ไมม่ ี

ID ผูต้ดิต่อ ID 15 ไมม่ ี

ผูต้ดิต่อหลกั  ขอ้ความ 100 ไมม่ ี

ความเหน็ หมายเหตุ 1999 ไมม่ ี

 
 

ฟิลดที์มของบริษทั: การจดัเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุกอ่นการอมิปอรต์ทมีบรษิทัลงใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิของคาํแนะนําในหวัขอ้ คําแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ค่าดีฟอลต์ช่ือฟิลด์ทีมของบริษั

ท 
ประเภทฟิลด์ ความยาวสูงสุด

  
ความเห็น 

การเขา้ใชบ้รษิทั รายการสาํหรบัเลอืก 15 คา่ดฟีอลต์ทีใ่ชไ้ด:้ เตม็ อ่านอย่างเดยีว แกไ้ข เจา้ของ 

คณุไมส่ามารถแกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืกนี้ 
ดงันัน้คา่ทีคุ่ณอมิปอรต์ตอ้งตรงกนัทกุประการกบัคา่ทีใ่ชไ้ด ้

ทีต่ัง้บรษิทั ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

ชือ่บรษิทั ขอ้ความ 100 ไมม่ ี
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การเขา้ใชข้องผูต้ดิตอ่ รายการสาํหรบัเลอืก 15 คา่ดฟีอลต์ทีใ่ชไ้ด:้ อ่านอย่างเดยีว แกไ้ข เตม็ ไมม่สีทิธิเ์ขา้ใช ้

คณุไมส่ามารถแกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืกนี้ 
ดงันัน้คา่ทีคุ่ณอมิปอรต์ตอ้งตรงกนัทกุประการกบัคา่ทีใ่ชไ้ด ้

การเขา้ใชโ้อกาสทางการขาย รายการสาํหรบัเลอืก 15 คา่ดฟีอลต์ทีใ่ชไ้ด:้ อ่านอย่างเดยีว แกไ้ข เตม็ ไมม่สีทิธิเ์ขา้ใช ้

คณุไมส่ามารถแกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืกนี้ 
ดงันัน้คา่ทีคุ่ณอมิปอรต์ตอ้งตรงกนัทกุประการกบัคา่ทีใ่ชไ้ด ้

บทบาทของทมี รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์ทีใ่ชไ้ด:้ เจา้ของ ผูส้นบัสนุนของฝา่ยบรหิาร ทีป่รกึษา คูค่า้ อืน่ๆ 

ID ผูใ้ช ้ ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

ID ภายนอกของบรษิทั ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

ID ภายนอกของผูใ้ช ้ ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

 
 

ฟิลดก์ารยอมรบั: การจดัเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุ กอ่นการอมิปอรต์ขอ้มลูการยอมรบัลงใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิของคาํแนะนําในหวัขอ้ คําแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ช่ือฟิลดก์ารยอมรบัดีฟอลต์ ประเภทฟิลด์ ความยาวสูงสุด

  
ความเห็น 

คา่ธรรมเนยีมการยอมรบั สกลุเงนิ 22 ไมม่ ี

ID การยอมรบั ขอ้ความ 50 ขอแนะน◌ําให ้ID ภายในสาํหรบัการยอมรบัเป็นแบบไมซ่ํ้ากนั 

ใชไ้ดต้ัง้แต ่ วนัที ่ 7 ไมม่ ี

ใชไ้ดถ้งึ วนัที ่ 7 ไมม่ ี

บรษิทั ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

ผูต้ดิต่อ รายการสาํหรบัเลอืก 15 ใชฟิ้ลด์นี้เหากผูต้ดิต่อของการยอมรบัมอียู่แลว้ใน Oracle CRM On Demand 

สกลุเงนิ  รายการสาํหรบัเลอืก 15 ไมม่ ี

คาํอธบิาย ขอ้ความ 250 ไมม่ ี

อเีมล ์ ขอ้ความ 40 ทีอ่ยู่อเีมลข์องผูต้ดิตอ่ของการยอมรบั 

วนัทีแ่ลกเปลีย่น วนัที ่ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี

ชือ่ ขอ้ความ 50 ใชฟิ้ลด์นี้เพือ่ป้อนชือ่ผูต้ดิตอ่ของการยอมรบัเมือ่ไมม่ผีูต้ดิต่อใน Oracle CRM On 
Demand เทา่นัน้ 

นามสกลุ ขอ้ความ 50 ใชฟิ้ลด์นี้เพือ่ป้อนนามสกลุผูต้ดิต่อของการยอมรบัเมือ่ไมม่ผีูต้ดิต่อใน Oracle CRM On 
Demand เทา่นัน้ 
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ชือ่ ขอ้ความ 50 ขอแนะนําใหช้ือ่การยอมรบัเป็นแบบไม่ซํ้ากนั 

วตัถุประสงค์ รายการสาํหรบัเลอืก 50 ไมม่ ี

เจา้ของ รายการสาํหรบัเลอืก 15 ไมม่ ี

ตวัเลอืกการชําระเงนิ รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์ทีถู่กตอ้งมดีงันี้: เชค็, บตัรเครดติ, เงนิสด และเงนิทุนทีไ่ดร้บั 

โทรศพัท์ โทรศพัท ์ 50 หมายเลขโทรศพัทข์องผูต้ดิต่อของการยอมรบั 

ผลติภณัฑห์ลกั รายการสาํหรบัเลอืก 15 ไมม่ ี

ชนดิผลติภณัฑห์ลกั รายการสาํหรบัเลอืก 15 ไมม่ ี

 

ต่ออายุได ้ ชอ่งทาํเครือ่งหมาย 1 ไมม่ ี

สถานะ รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์ทีถู่กตอ้งมดีงันี้: รา่ง, ทีว่างแผน, ใชไ้ด,้ เลกิใช ้และไมใ่ชง้าน 

ประเภท รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์ทีถู่กตอ้งมดีงันี้: การขาย, ทางเทคนิค, บรกิาร, การตดิตัง้, อปัเกรด, การออกแบบ 
และความปลอดภยั 

การมผีล (เดอืน) ตวัเลข 22 ไมม่ ี

เวบ็ไซต์ ขอ้ความ 100 URL สาํหรบัเพจซึง่มขีอ้มลูการยอมรบัเพิม่เตมิ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 

 ฟิลด์การยอมรบั 
 

ฟิลดค์าํขอการยอมรบั: การจดัเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุ กอ่นการอมิปอรต์ขอ้มลูคาํขอของการยอมรบัคอรส์ลงใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิของคาํแนะนําในหวัขอ้ คําแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ช่ือฟิลดค์าํขอการยอมรบัดีฟอลต์ ประเภทฟิลด์ ความยาวสูงสุด

  
ความเห็น 

วนัทีก่ารยอมรบั วนัที ่ 7 ไมม่ ี

ชือ่การยอมรบั รายการสาํหรบัเลอืก 15 ไมม่ ี

เลขทีก่ารยอมรบั ขอ้ความ 50 โดยทัว่ไปเลขทีก่ารยอมรบัจะไมซ่ํ้ากนั 
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สถานะการยอมรบั รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์ทีถู่กตอ้งมดีงันี้: สง่คาํขอ ทีอ่นุมตัใิห ้และไมย่อมรบั 

คาํอธบิาย ขอ้ความ 250 ไมม่ ี

วนัทีห่มดอาย ุ วนัที ่ 7 ไมม่ ี

วตัถุประสงค์ รายการสาํหรบัเลอืก 15 ไมม่ ี

เจา้ของ รายการสาํหรบัเลอืก 15 ไมม่ ี

ชือ่คูค่า้ รายการสาํหรบัเลอืก 15 ไมม่ ี

แผน รายการสาํหรบัเลอืก 15 ไมม่ ี

ต่ออายุได ้ ชอ่งทาํเครือ่งหมาย 1 ไมม่ ี

วนัทีข่อ วนัที ่ 7 ฟิลด์นี้แสดงวนัทีป่จัจุบนัระหวา่งการจดัทาํเรคคอร์ดตามคา่ดฟีอลต์ 
แต่คณุสามารถแกไ้ขระหวา่งและหลงัการจดัทาํเรคคอรด์ได ้

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 
 

ฟิลดท่ี์อยู่: การเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้ค่าเรคคอรด์ของคณุกอ่นการอมิปอรต์ทีอ่ยู่ลงใน Oracle CRM On Demand ขอ้มลูนี้เป็นขอ้มลูเพิม่เตมิสาํหรบัคาํแนะนําทีแ่สดงอยู่ในหวัขอ้ 
คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) กอ่นอืน่ คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ค่าดีฟอลต์ ช่ือฟิลดท่ี์อยู่  ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ชือ่ทีอ่ยู่ ขอ้ความ 100 ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นและตอ้งไม่ซํ้ากนั  

ประเทศ ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

ทีอ่ยู่ 1 ขอ้ความ 200 ไมม่ ี

ทีอ่ยู ่2 ขอ้ความ 100 ไมม่ ี

ทีอ่ยู ่3 ขอ้ความ 100 ไมม่ ี

รฐั ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

เมอืง ขอ้ความ 50 ไมม่ ี
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ค่าดีฟอลต์ ช่ือฟิลดท่ี์อยู่  ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

จงัหวดั ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

รหสัไปรษณยี์ ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

คาํอธบิาย ขอ้ความ 100 ไมม่ ี

ความเหน็ ขอ้ความ 1999 ไมม่ ี

ละตจิูด ตวัเลข 22 คณุสามารถใชค้า่ของฟิลด์นี้สาํหรบัแอปพลเิคชนับนอุปกรณ์เคลือ่นที ่เชน่ 
Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile 
Sales และ Oracle CRM On Demand Connected 
Mobile Sales ทีส่นบัสนุนคณุสมบตักิารหารหสัพกิดัภูมศิาสตร ์ 

ลองจจิูด ตวัเลข 22 คณุสามารถใชค้า่ของฟิลด์นี้สาํหรบัแอปพลเิคชนับนอุปกรณ์เคลือ่นที ่เชน่ 
Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile 
Sales และ Oracle CRM On Demand Connected 
Mobile Sales ทีส่นบัสนุนคณุสมบตักิารหารหสัพกิดัภูมศิาสตร ์ 

 
 

ฟิลดก์ารปันส่วน: การเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุ กอ่นการอมิปอรต์การปนัส่วนไปยงั Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิจากคําแนะนําทีม่ใีนหวัขอ้ คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510)   

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ช่ือฟิลด์ การปันส่วนดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ประเภทการปนัสว่น  ขอ้ความ 30 ไมม่ ี 

ปรมิาณการปนัสว่น ตวัเลข 22 ปรมิาณผลติภณัฑ์ทีป่นัสว่นใหก้บัพนกังานขายจากผูดู้แลระบบ  

ปรมิาณทีก่ระจาย  ตวัเลข 22 ปรมิาณผลติภณัฑ์ทีพ่นักงานขายไดส้ง่มอบภายในระยะเวลาการปนัสว่น  

วนัทีส่ ิ้นสดุ วนัที/่เวลา 7 วนัสดุทา้ยทีส่ามารถเบกิจ่ายผลติภณัฑไ์ด้  

ปรมิาณสงูสดุ ตวัเลข 22 ปรมิาณผลติภณัฑ์ทีพ่นักงานขายสามารถแจกจ่ายใหก้บัลกูคา้ในชว่งเวลา

ทีก่าํหนด  

เรยีงลาํดบัตาม  ตวัเลข 22 ลาํดบัทีผู่ใ้ชจ้ะเหน็ผลติภณัฑใ์นรายการ  

ปรมิาณคงเหลอื ตวัเลข 22 ปรมิาณของผลติภณัฑท์ีเ่หลอืใหพ้นกังานขายไดส้ง่มอบภายในระยะเวลา

การปนัส่วน 

ตวัอย่าง ขอ้ความ 15 ชือ่ผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการปนัสว่น  

วนัทีเ่ริม่ตน้  วนัที/่เวลา 7 วนัทีเ่ริม่ทาํการแจกจ่าย  

แฟลกหยุดการสุม่ตวัอย่าง  บูลนี 1 เมือ่ฟิลด์นี้ถูกเลอืก จะหมายความวา่ไมส่ามารถเบกิจ่ายผลติภณัฑไ์ดอ้กี  
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หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 
 

ฟิลดก์ารสมคัร: การเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุ กอ่นการอมิปอรต์เรคคอรด์การสมคัรลงใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิของคาํแนะนําในหวัขอ้ คําแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ช่ือฟิลด์ ใบสมคัรดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ทีอ่ยู ่1 ของทีอ่ยู ่ Varchar 200 เลขทีแ่ละถนนของทีอ่ยู่บรษิทัทีก่ารสมคัรเกดิขึน้ 

ทีอ่ยู่ 2 ของทีอ่ยู ่ Varchar 100 ไมม่ ี 

ทีอ่ยู ่3 ของทีอ่ยู ่ Varchar 100 ไมม่ ี 

เมอืงของทีอ่ยู ่ Varchar 50 ไมม่ ี 

ประเทศของทีอ่ยู่ Varchar 30 ไมม่ ี 

ตูไ้ปรษณยี์/รหสัธนาคารของทีอ่ยู่ Varchar 200 ไมม่ ี 

จงัหวดัของทีอ่ยู่  Varchar 50 ไมม่ ี 

รฐัใน US ของทีอ่ยู ่ Varchar 10 ไมม่ ี 

รหสัไปรษณยี์ของทีอ่ยู ่ Varchar 30 ไมม่ ี 

รายไดต้่อปี ตวัเลข 22 ยอดรวมรายไดต้่อปีของบรษิทั 

สถานะการอนุมตั ิ Varchar 30 สถานะการอนุมตัปิจัจุบนัสาํหรบัการสมคัร  

วนัทีอ่นุมตั ิ วนัที ่ 7 วนัทีแ่ละเวลาทีอ่นุมตักิารสมคัร 

แคมเปญ Varchar 15 นีค่อืชือ่ของแคมเปญทีด่งึดูดคูค่า้เพือ่สรา้งใบสมคัรของคูค่า้ 

หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื Varchar 40 หมายเลขโทรศพัทม์อืถอืของผูส้ง่ 

สกลุเงนิ รายการสาํหรบัเลอืก 15 ไมม่ ี

ผูอ้นุมตัปิจัจบุนั Varchar 15 ชือ่ของผูอ้นุมตัปิจัจบุนั 

ทีอ่ยู่อเีมล ์ Varchar 100 ทีอ่ยู่อเีมลข์องผูส้ง่ 

วนัทีแ่ลกเปลีย่น วนัที ่ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี

การเป็นคูค่า้ทีม่อียู่ Varchar  รายการการเป็นคูค่า้ทีม่อียู่  
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ช่ือฟิลด์ ใบสมคัรดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

สทิธปิระโยชน์ของการเป็นคู่คา้ทีค่าดหวงั Varchar 500 รายการสทิธปิระโยชน์ทีค่าดไวจ้ากการเป็นคู่คา้นี้  

ชือ่ Varchar 50 ชือ่ของผูส้ง่ 

อุตสาหกรรม  Varchar 50 อุตสาหกรรมทีบ่รษิทัแขง่ขนั 

ตําแหน่ง  Varchar 75 ตําแหน่งของผูส้ง่ 

นามสกลุ Varchar 50 นามสกลุของผูส้ง่ 

ทีต่ัง้  Varchar 50 ทีต่ัง้ของบรษิทั 

หมายเลขแฟกซ์หลกั Varchar 40 หมายเลขแฟกซ์หลกัของบรษิทั 

หมายเลขโทรศพัทห์ลกั Varchar 40 หมายเลขโทรศพัทห์ลกัทีใ่ชต้ดิต่อบรษิทั 

ชือ่  Varchar 50 ชือ่ของบรษิทั 

จํานวนพนกังาน  ตวัเลข 22 จํานวนพนกังานทัง้หมดในบรษิทั 

เจา้ของ  Varchar 15 เจา้ของเรคคอรด์  

คูค่า้  Varchar 15 คูค่า้ทีเ่ชือ่มโยงกบัการสมคัรนี้ 

โปรแกรมคู่คา้ Varchar 15 ชือ่ของโปรแกรมคูค่า้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสมคัร 

ประเภทคูค่า้ Varchar 30 ประเภทของคู่คา้ทีส่ง่การสมคัร 

ระดบัโปรแกรม  Varchar 30 ระดบัของโปรแกรมคู่คา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสมคัร 

เหตุผลทีป่ฏเิสธ  Varchar 30 เหตุผลทีก่ารสมคัรถูกปฏเิสธ  

ทีม่า Varchar 30 ทีม่าของการสมคัรนี้ เชน่ เวบ็ไซต์ จดหมาย อเีมล ์และอืน่ๆ 

สถานะการสง่ Varchar 30 สถานะการสง่ เชน่ ไมไ่ดส้ง่ สง่แลว้ หรอืเรยีกคนื 

วนัทีส่ง่ วนัที ่ 7 วนัทีแ่ละเวลาทีส่ง่การสมคัร 

เวบ็ไซต์ Varchar 100 ทีอ่ยู ่URL ของบรษิทั 

หมายเลขแฟกซ์ทีท่าํงาน Varchar 40 หมายเลขแฟกซ์ทีท่าํงานของผูส้ง่ 

หมายเลขโทรศพัทท์ีท่าํงาน Varchar 40 หมายเลขโทรศพัทท์ีท่าํงานของผูส้ง่ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 
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ฟิลดผ์ูติ้ดต่อของการนัดหมาย: การจดัเตรียมการอิมพอรต์ 
ตารางต่อไปนี้มขีอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุกอ่นการอมิปอรต์การเชือ่มโยงระหวา่งผูต้ดิต่อกบัการนดัหมายลงใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิของคาํแนะนําในหวัขอ้ คําแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) เริม่จากคุณตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ค่าดีฟอลต์ช่ือฟิลดผ์ูติ้ดต่อของการนัดหม

าย 
ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ชือ่เตม็ของผูต้ดิตอ่ ขอ้ความ 255 ไมม่ ี

ID ภายนอกของผูต้ดิต่อ 

 

ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

ID ภายนอกของการนดัหมาย 

 

ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 
 

ฟิลดผ์ูใ้ช้ของการนัดหมาย: การจดัเตรียมการอิมพอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุ กอ่นการอมิปอรต์ลงิคร์ะหวา่งผูใ้ชแ้ละการนดัหมายลงใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้จะใชเ้สรมิคาํแนะนําทีใ่หใ้นหวัขอ้ คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอร์ตต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ค่าดีฟอลต์ช่ือฟิลดผ์ูใ้ช้ของการนัดหมา

ย 
ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ID ผูใ้ช ้ ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

ID ภายนอกของการนดัหมาย 

 

ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

ID ภายนอกของผูใ้ช ้

 

ขอ้ความ 30 ไมม่ ี
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หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 คําแนะน◌ําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มูล (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 
 

ฟิลดก์ารนัดหมาย งาน และการติดต่อ: การจดัเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุกอ่นการอมิปอรต์การนดัหมายและงานลงใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้จะเพิม่เตมิคาํแนะนําทีใ่หใ้นหวัขอ้ คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) เริม่จากคณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูการอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

เลอืกรปูแบบเวลาทีถู่กตอ้ง หากคุณเลอืกรปูแบบเวลา HH:MM:SS AM เพือ่ใหไ้ดผ้ลลพัธ์ทีด่ที ีส่ดุ ใหร้ะบุวา่ขอ้มลูของคณุเป็น AM หรอื PM ในไฟล ์CSV ของคณุ 
หากคุณเลอืกรปูแบบเวลา AM/PM แต่ขอ้มลูไมม่ ีAM หรอื PM ฟิลด์ต่างๆ จะไดร้บัการประมวลผลดงัต่อไปนี้: หากฟิลด์ HH มคีา่มากกวา่หรอืเทา่กบั 8 และน้อยกว่าหรอืเทา่กบั 12 
ฟิลด์เหลา่นี้จะถอืวา่เป็น AM หากฟิลด ์HH มคีา่น้อยกว่า 8 และมากกวา่ 12 ฟิลด์เหลา่นี้จะถอืวา่เป็น PM เชน่ 7:00:00 จะไดร้บัการประมวลผลเป็น 7:00 PM ในขณะที ่
9:00:00 จะไดร้บัการประมวลผลเป็น 9:00 AM  

 

การนัดหมาย งาน และช่ือฟิลดก์ารติดต่อดีฟอลต์  ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

บรษิทั ขอ้ความ 100 ไมม่ ี

ID ภายนอกของบรษิทั ขอ้ความ  30 ไมม่ ี

ทีต่ัง้บรษิทั ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

กจิกรรม ขอ้ความ 100 ไมม่ ี

สกลุเงนิของกจิกรรม รายการสาํหรบัเลอืก 15 คณุไมส่ามารถแกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืกนี้ 
ดงันัน้คา่ทีคุ่ณอมิปอรต์ตอ้งตรงกนัทกุประการกบัคา่ทีใ่ชไ้ด ้

การเตอืนการนดัหมาย รายการสาํหรบัเลอืก 30 คณุไมส่ามารถแกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืกนี้ 
ดงันัน้คา่ทีคุ่ณอมิปอรต์ตอ้งตรงกนัทกุประการกบัคา่ทีใ่ชไ้ด ้

แคมเปญ ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

ID ภายนอกของแคมเปญ ขอ้ความ  30 ไมม่ ี

ความเหน็ หมายเหตุ 250 ไมม่ ี

ผูต้ดิต่อ ขอ้ความ 255 ไมม่ ี

ID ภายนอกของผูต้ดิต่อ ขอ้ความ  30 ไมม่ ี

คาํอธบิาย ขอ้ความ  16,350 หากฟิลด์คาํอธบิายในไฟลอ์มิปอรต์ยาวเกนิ 16,350 ตวัอกัษร 
ขอ้ความจะถูกตดัใหเ้หลอื 16,252 ตวัอกัษร 
และตวัอกัษรทีเ่หลอืจะถูกใสไ่วใ้นหมายเหตุทีเ่ชือ่มโยง 
โดยแต่ละหมายเหตุจะมคีวามยาวไดไ้มเ่กนิ 16,350 ตวัอกัษร  

วนัทีค่รบกาํหนด วนัที ่ 32 ไมม่ ีฟิลด์นี้ใชไ้ดส้าํหรบังาน โดยเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นตามคา่ดฟีอลต์ 
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การนัดหมาย งาน และช่ือฟิลดก์ารติดต่อดีฟอลต์  ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

เวลาสิน้สดุ วนัที/่เวลา 32 ไมม่ ีฟิลด์นี้ใชไ้ดส้าํหรบัการนดัหมาย 
โดยเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นตามคา่ดฟีอลต์ 

ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอก ขอ้ความ  30 ไมม่ ี

กจิกรรม รายการสาํหรบัเลอืก 50 มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life 
Sciences Edition 

คําขอเงนิทนุ รายการสาํหรบัเลอืก 30 มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand High 
Tech Edition และ Oracle CRM On 
Demand Partner Relationship 
Management Edition อ่านอย่างเดยีว 

ID การใชร้ว่มกนั ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

ลดี ขอ้ความ 255 ไมม่ ี

ID ภายนอกของลดี ขอ้ความ  30 ไมม่ ี

ทีต่ัง้ ขอ้ความ 100 สาํหรบัการนดัหมายเทา่นัน้ 

โอกาสทางการขาย ขอ้ความ 100 ไมม่ ี

ID ภายนอกของโอกาสทางการขาย ขอ้ความ  30 ไมม่ ี

เจา้ของ อเีมล ์ 50 ขอ้มลูในไฟลต์อ้งตรงกบั ID ผูใ้ชใ้นการไซน์ออนของผูใ้ช ้Oracle 
CRM On Demand ทีม่อียู ่
หากเรคคอรด์ไม่มคีา่ทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัฟิลด์นี้ (รวมทัง้ไมม่คีา่ใดๆ) 
คา่ของฟิลด์จะถูกตัง้เป็น ID 
ผูใ้ชใ้นการไซน์ออนของผูใ้ชท้ีท่าํการอมิปอรต์ 

หากฟิลด์นี้ไมไ่ดถู้กแมปไวก้บัฟิลด์ของไฟลท์ีอ่มิปอรต์ทีถู่กตอ้งขณะทีร่นัโ

ปรแกรมช่วยอมิปอรต์ เจา้ของจะถูกตัง้คา่เป็น ID 
ผูใ้ชใ้นการไซน์ออนของผูใ้ชท้ีท่าํการอมิปอรต์สาํหรบัเรคคอรด์ทัง้หมดทีอ่ ิ

มปอรต์ 

 

ID ภายนอกของเจา้ของ ขอ้ความ  30 ไมม่ ี

ลาํดบัความสาํคญั รายการสาํหรบัเลอืก 30 ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นตามคา่ดฟีอลต ์คา่ดฟีอลต์ทีใ่ชไ้ด:้ 1-สงู, 
2-ปานกลาง, 3-ตํ่า 

สว่นตวั ชอ่งทาํเครือ่งหมาย ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี

คาํขอบรกิาร ขอ้ความ 64 ไมม่ ี

ID ภายนอกของคาํขอบรกิาร ขอ้ความ  30 ไมม่ ี

เวลาทีเ่ริม่ตน้ วนัที/่เวลา 32 ไมม่ ีฟิลด์นี้ใชไ้ดส้าํหรบัการนดัหมาย 
โดยเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นตามคา่ดฟีอลต ์ 

สถานะ รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์ทีใ่ชไ้ดค้อื: เสรจ็สมบูรณ์, เลือ่นไป, อยู่ระหวา่งดําเนินการ, 
กาํลงัรอบุคคลอืน่, ยงัไมเ่ริม่ตน้ 
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การนัดหมาย งาน และช่ือฟิลดก์ารติดต่อดีฟอลต์  ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

หวัเรือ่ง ขอ้ความ 150 ใชไ้ดส้าํหรบังานและการนดัหมาย โดยเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นตามคา่ดฟีอลต์ 

สกลุเงนิของงาน ขอ้ความ 15 คณุไมส่ามารถแกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืกนี้ 
ดงันัน้คา่ทีคุ่ณอมิปอรต์ตอ้งตรงกนัทกุประการกบัคา่ทีใ่ชไ้ด ้

การเตอืนงาน วนัที/่เวลา 32 ไมม่ ี 

ประเภท รายการสาํหรบัเลอืก 30 ฟิลด์นี้ใชไ้ดส้าํหรบังานและการนดัหมาย คา่ดฟีอลต์ทีใ่ชไ้ดค้อื: 
การตดิต่อ, การตดิต่อทางจดหมาย, การสาธติ, อเีมล,์ 
กจิกรรมทางการตลาด, แฟกซ์, การประชุม, อืน่ๆ, สว่นบุคคล, 
การนําเสนอ, สิง่ทีต่อ้งทํา  

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 ฟิลด์กจิกรรม 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 
 

ฟิลดสิ์นทรพัย:์ การจดัเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุกอ่นการอมิปอรต์สนิทรพัยล์งใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิของคาํแนะนําในหวัขอ้ คําแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ค่าดีฟอลต์ช่ือฟิลดสิ์นทรพัย ์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

บรษิทั ขอ้ความ 100 ไมม่ ี

ID ภายนอกของบรษิทั ขอ้ความ  30 ไมม่ ี

สกลุเงนิสนิทรพัย์ รายการสาํหรบัเลอืก 20 คณุไมส่ามารถแกไ้ขรายการสาํหรบัเลอื

กนี้ 
ดงันัน้คา่ทีคุ่ณอมิปอรต์ตอ้งตรงกนัทกุป

ระการกบัคา่ทีใ่ชไ้ด้ 

สญัญา ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

ผูต้ดิต่อของลกูคา้ ขอ้ความ 255 ไมม่ ี

คาํอธบิาย ขอ้ความ 250 ไมม่ ี
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ค่าดีฟอลต์ช่ือฟิลดสิ์นทรพัย ์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

วนัทีห่มดอาย ุ วนัที ่ 7 ไมม่ ี

ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอก ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

วนัทีต่ดิตัง้ วนัที ่ 7 ฟิลด์นี้ป็อปปเูลทอตัโนมตัดิว้ยวนัทีป่จัจุ

บนั เมือ่คณุอมิปอรต์สนิทรพัย์ไปยงั 
Oracle CRM On 
Demand  

ID การใชร้ว่มกนั ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

วนัทีแ่จง้ วนัที ่ 7 เฉพาะใน Oracle CRM On 
Demand High Tech 
Edition 

สถานะการดําเนนิงาน ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

ID ภายนอกของผลติภณัฑ์ ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

ชือ่ผลติภณัฑ์ ขอ้ความ 100 ฟิลด์ทีจ่ําเป็นตามคา่ดฟีอลต์ 

วนัทีส่ ัง่ซือ้ วนัที ่ 7 ไมม่ ี

ราคาซือ้ สกลุเงนิ 15 ไมม่ ี

ปรมิาณ ตวัเลข 15 ไมม่ ี

เลขกาํกบั ขอ้ความ 100 ไมม่ ี

วนัทีส่ง่สนิคา้ วนัที ่ 7 ไมม่ ี

การรบัประกนั ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 การตดิตามสนิทรพัย์ 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 
 

ฟิลดผ์ลิตภณัฑท่ี์ปิดกัน้: การจดัเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่เรคคอรด์ของคณุกอ่นการอมิปอรต์เรคคอรด์ผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้ไปยงั Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิจากคําแนะนําทีม่ใีนหวัขอ้ คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ค่าดีฟอลต์ช่ือฟิลดผ์ลิตภณัฑ์ท่ีปิดกัน้

  
 ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 
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ค่าดีฟอลต์ช่ือฟิลดผ์ลิตภณัฑ์ท่ีปิดกัน้

  
 ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ผูต้ดิต่อ ขอ้ความ 15 ไมม่ ี

สกลุเงนิ รายการสาํหรบัเลอืก 15 ไมม่ ี

คาํอธบิาย ขอ้ความ 250 ไมม่ ี

วนัทีแ่ลกเปลีย่น วนัที ่ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี

ID ระบบภายนอก ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

ID ขอ้ความ 15 ไมม่ ี

ชอ่งทาํเครือ่งหมายทีจ่ดัทาํดชัน ี บูลนี 1 ไมม่ ี

สกลุเงนิทีจ่ดัทาํดชัน ี สกลุเงนิ 22 ไมม่ ี

วนัทีท่ ีจ่ดัทาํดชันี วนัที/่เวลา 32 ไมม่ ี

เลขทีท่ ีจ่ดัทาํดชันี ตวัเลข 22 ไมม่ ี

รายการสาํหรบัเลอืกทีจ่ดัทาํดชันี 1 รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

รายการสาํหรบัเลอืกทีจ่ดัทาํดชันี 2 รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

รายการสาํหรบัเลอืกทีจ่ดัทาํดชันี 3 รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

รายการสาํหรบัเลอืกทีจ่ดัทาํดชันี 4 รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

รายการสาํหรบัเลอืกทีจ่ดัทาํดชันี 5 รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

เจา้ของ ขอ้ความ 15 ไมม่ ี

ผลติภณัฑ์ ขอ้ความ 100 ไมม่ ี

ผูต้ดิต่อ: ID ทีไ่ม่ซํ้ากนัภายนอก ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

เจา้ของ: ID ทีไ่ม่ซํ้ากนัภายนอก ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

ผลติภณัฑ์: ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอก ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

 
 

ฟิลดผ์ูใ้ช้สมดุบนัทึก: การเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุกอ่นการอมิปอรต์ผูใ้ชส้มดุบนัทกึลงใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นขอ้มลูเพิม่เตมิสาํหรบัคาํแนะนําทีแ่สดงอยู่ในหวัขอ้ คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) กอ่นอืน่ 
คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว โปรดดูขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชส้มดุบนัทกึใน 
Oracle CRM On Demand ที ่การจดัการสมดุบนัทกึ (ในหน้า 281) 

ค่าดีฟอลต์ช่ือฟิลดผ์ูใ้ช้สมุดบนัทึก ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 
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ค่าดีฟอลต์ช่ือฟิลดผ์ูใ้ช้สมุดบนัทึก ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

โปรไฟลก์ารเขา้ใช ้ สตรงิ 100 ไมม่ ี

บทบาทผูใ้ชส้มดุบนัทกึ สตรงิ 30 ไมม่ ี

ผูใ้ช ้ สตรงิ 50 ฟิลด์นี้เป็นคา่ชือ่ย่อของผูใ้ช ้ 

ชือ่สมดุบนัทกึ สตรงิ 150 หากคุณดําเนนิการอมิปอรต์ใหม่ 
ขอแนะนําใหคุ้ณระบุคา่เฉพาะในฟิลด์ 
ชือ่สมดุบนัทกึ หรอื ID สมดุบนัทกึ 
อย่างใดอยา่งหนึง่ 
แต่จะป้อนทัง้สองคา่ไมไ่ด ้

ID สมดุบนัทกึ สตรงิ 15 หากคุณดําเนนิการอมิปอรต์ใหม่ 
ขอแนะนําใหคุ้ณระบุคา่เฉพาะในฟิลด์ 
ชือ่สมดุบนัทกึ หรอื ID สมดุบนัทกึ 
อย่างใดอยา่งหนึง่ 
แต่จะป้อนทัง้สองคา่ไมไ่ด ้

หากคุณอปัเดตเรคคอรด์ทีม่อียู่ 
คณุจะตอ้งป้อนฟิลด์ ID สมดุบนัทกึ 
ดว้ย  

ID ผูใ้ช ้ สตรงิ 15 หากคุณอปัเดตเรคคอรด์ทีม่อียู่ 
คณุจะตอ้งป้อนฟิลด์ ID ผูใ้ช ้ดว้ย  

หากคุณดําเนนิการอมิปอรต์ใหม่ 
ขอแนะนําใหคุ้ณระบุคา่ในฟิลด์ต่อไปนี้อ

ย่างน้อยหนึง่ฟิลด์: ID 
ไซน์อนิของผูใ้ช ้ตวัระบผุูใ้ช ้หรอื ID 
ภายนอกของผูใ้ช ้

ID ภายนอกของผูใ้ช ้ สตรงิ 30 หากคุณดําเนนิการอมิปอรต์ใหม่ 
ขอแนะนําใหคุ้ณระบุคา่ในฟิลด์ต่อไปนี้อ

ย่างน้อยหนึง่ฟิลด์: ID 
ไซน์อนิของผูใ้ช ้ตวัระบผุูใ้ช ้หรอื ID 
ภายนอกของผูใ้ช ้

ID ไซน์อนิของผูใ้ช ้ สตรงิ 50 หากคุณดําเนนิการอมิปอรต์ใหม่ 
ขอแนะนําใหคุ้ณระบุคา่ในฟิลด์ต่อไปนี้อ

ย่างน้อยหนึง่ฟิลด์: ID 
ไซน์อนิของผูใ้ช ้ตวัระบผุูใ้ช ้หรอื ID 
ภายนอกของผูใ้ช ้

 
 

ฟิลดส์มดุบนัทึก: การเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุกอ่นการอมิปอรต์สมดุบนัทกึลงใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้จเป็นขอ้มลูเพิม่เตมิสาํหรบัคาํแนะนําทีแ่สดงอยู่ในหวัขอ้ คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) กอ่นอืน่ 
คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  
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หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว โปรดดูขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชส้มดุบนัทกึใน 
Oracle CRM On Demand ที ่การจดัการสมดุบนัทกึ (ในหน้า 281)  

ค่าดีฟอลต์ช่ือฟิลดส์มุดบนัทึก ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ID สมดุบนัทกึ สตรงิ 15 ไมม่ ี

สมดุบนัทกึหลกั  สตรงิ 150 ไมม่ ี

ประเภทสมดุบนัทกึ สตรงิ 30 ไมม่ ี

สามารถมขีอ้มลู สตรงิ  1 ไมม่ ี

ชือ่สมดุบนัทกึ สตรงิ 150 ไมม่ ี

คาํอธบิาย สตรงิ 255 ไมม่ ี

คูค่า้ สตรงิ 100 หากคุณตอ้งการอมิปอรต์ฟิลด์ คูค่า้ 
ขอแนะนําใหคุ้ณอมิปอรต์ฟิลด์ ทีต่ัง้ 
ดว้ย  

ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอก สตรงิ 30 ไมม่ ี

ทีต่ัง้ สตรงิ 50 ฟิลด์นี้เป็นทีต่ัง้ของคูค่า้  

 
 

ฟิลดโ์ปรไฟลน์ายหน้า: การจดัเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุ กอ่นการอมิปอรต์ขอ้มลูโปรไฟลน์ายหน้าลงใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิของคาํแนะนําในหวัขอ้ คําแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ช่ือฟิลดโ์ปรไฟลน์ายหน้าดีฟอล

ต์ 
ประเภทฟิลด์ ความยาวสูงสุด

  
ความเห็น 

ชือ่โปรไฟลน์ายหน้า ขอ้ความ 40 ชือ่ของโปรไฟลน์ายหน้า 

ปีโปรไฟลน์ายหน้า รายการสาํหรบัเลอืก 30 ปีทีโ่ปรไฟล์นายหน้ามผีล 

ขอ้มลูการเตบิโตในอดตีและในอน

าคตของบรษิทั 
ขอ้ความ 250 คาํอธบิายขอ้มลูการเตบิโตในอดตีและในอนาคตของบรษิทัของนายหน้า 

ภาพรวมของบรษิทั ขอ้ความ 250 ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบันายหน้า 

จดัทาํ ขอ้ความ 30 Oracle CRM On Demand จะสรา้งขอ้มลูนี้ข ึน้: 
ชือ่ของบุคคลทีจ่ดัทาํโปรไฟล์นายหน้าตามดว้ยวนัที ่

สกลุเงนิ รายการสาํหรบัเลอืก 15 ไมม่ ี

ฝา่ย ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

หมายเลขแฟกซ ์ โทรศพัท ์ 35 หมายเลขแฟกซข์องนายหน้า 
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วนัทีแ่ลกเปลีย่น วนัที ่ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี

แกไ้ข ขอ้ความ 30 Oracle CRM On Demand จะสรา้งขอ้มลูนี้ข ึน้: 
ชือ่ของบุคคลทีแ่กไ้ขโปรไฟลน์ายหน้าลา่สดุตามดว้ยวนัที ่

คูค่า้ รายการสาํหรบัเลอืก 30 ชือ่ของนายหน้า 

หมายเลขโทรศพัท ์ โทรศพัท ์ 35 หมายเลขโทรศพัทข์องนายหน้า 

กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

ทีอ่ยู่หลกั ขอ้ความ 50 ทีอ่ยู่หลกัของนายหน้า 

ชอ่งทางย่อย รายการสาํหรบัเลอืก 30 ความคุม้ครองของนายหน้า คา่ดฟีอลต์ทีถู่กตอ้งมดีงันี้: ทัว่โลก, ทอ้งถิน่, ในประเทศ, ในพืน้ที ่
และผูข้ายสง่ 

การแบ่งส่วน รายการสาํหรบัเลอืก 30 การแบ่งส่วนของนายหน้า คา่ดฟีอลต์ทีถู่กตอ้งมดีงันี้: การพาณชิย์, การเตบิโต และรา้นคา้ปลกี 

โครงสรา้งพืน้ที/่ภูมภิาค ขอ้ความ 250 โครงสรา้งพืน้ทีห่รอืภูมภิาคของนายหน้า 

เวบ็ไซต์ ขอ้ความ 100 URL สาํหรบัเพจซึง่มขีอ้มลูโปรไฟล์นายหน้าเพิม่เตมิ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 คําแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 

 ฟิลด์โปรไฟลน์ายหน้า 
 

ฟิลดแ์ผนธรุกิจ: การเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุกอ่นการอมิปอรต์ฟิลด์แผนธุรกจิลงใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิของคาํแนะนําในหวัขอ้ คําแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ตอ่ไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ช่ือฟิลด์ แผนธุรกิจดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ID ภายนอกของบรษิทั ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

สกลุเงนิ รายการสาํหรบัเลอืก 20 ไมม่ ี

คาํอธบิาย  หมายเหตุ 250 ไมม่ ี

ฝา่ย ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

วนัทีแ่ลกเปลีย่น วนัที ่ 7 ไมม่ ี

หมายเหตุ ขอ้ความ 250 ไมม่ ี



การจดัการ Oracle CRM On Demand 

 

542  การจดัการ Oracle CRM On Demand Release 37 
สงิหาคม 2018 
 

ช่ือฟิลด์ แผนธุรกิจดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

โอกาสทางการขาย ขอ้ความ 250 ไมม่ ี

ชือ่แผนหลกั  ขอ้ความ 15 ฟิลด์ขอ้มลูอา้งองิสาํหรบัเกบ็ ID ออบเจกต์แผนธุรกจิ  

ระยะเวลา ขอ้ความ 15 ฟิลด์อา้งองิสาํหรบัการเกบ็ ID ของออบเจกต์ระยะเวลา  

กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

แผนรายได้ สกลุเงนิ 22 ไมม่ ี

ชือ่ผลติภณัฑ์ ขอ้ความ 15 ฟิลด์อา้งองิสาํหรบัเกบ็ ID ออบเจกตผ์ลติภณัฑ์ 

สถานะ  รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

จุดแขง็ ขอ้ความ 250 ไมม่ ี

สิง่ทีเ่ป็นอนัตราย ขอ้ความ 250 ไมม่ ี

ประเภท รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

จุดอ่อน ขอ้ความ 250 ไมม่ ี

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 
 

ฟิลดแ์คมเปญ: การเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุกอ่นการอมิปอรต์แคมเปญลงใน Oracle CRM On Demand ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิของคาํแนะนําในหวัขอ้ 
คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) เริม่จากคณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ช่ือฟิลด์ แคมเปญดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ตน้ทนุจรงิ สกลุเงนิ 15 ไมม่ ี

ผูเ้ขา้รว่ม ขอ้ความ 2000 ไมม่ ี

ตน้ทนุทีจ่ดัทาํงบประมาณ สกลุเงนิ 15 ไมม่ ี

สกลุเงนิแคมเปญ รายการสาํหรบัเลอืก 15 ไมม่ ี

อเีมลแ์คมเปญ ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

ชือ่แคมเปญ ขอ้ความ 50 ฟิลด์ทีจ่ําเป็นตามคา่ดฟีอลต์ 
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ช่ือฟิลด์ แคมเปญดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

หมายเลขโทรศพัทแ์คมเปญ โทรศพัท์ 40 ไมม่ ี

ประเภทแคมเปญ รายการสําหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์ทีใ่ชไ้ด:้ การโฆษณา, จดหมาย, อเีมล์, กจิกรรม - 
สมัมนา, กจิกรรม - การแสดงสนิคา้, กจิกรรม - อืน่ๆ, รายการ - 
สัง่ซือ้แลว้, รายการ - เชา่, การแนะนํา - พนกังาน, การแนะนํา - 
ภายนอก, เวบ็ไซต์, อืน่ๆ 

คาํอธบิาย ขอ้ความ 16,350 หากฟิลด์คาํอธบิายในไฟลอ์มิปอรต์ยาวเกนิ 16,350 ตวัอกัษร 
ขอ้ความจะถูกตดัใหเ้หลอื 16,252 ตวัอกัษร 
และตวัอกัษรทีเ่หลอืจะถูกใสไ่วใ้นหมายเหตุทีเ่ชือ่มโยง 
โดยแต่ละหมายเหต ุ 
จะมไีดไ้มเ่กนิ 16,350 ตวัอกัษร  

ฝา่ย ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

วนัทีส่ ิ้นสดุ วนัที ่ 7 ไมม่ ี

ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอก ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

ลดีเป้าหมาย (จํานวน) จํานวนเตม็ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี

วตัถุประสงค์ ขอ้ความ 2000 ไมม่ ี

ขอ้เสนอ ขอ้ความ 255 ไมม่ ี

เจา้ของ อเีมล ์ 50 ขอ้มลูในไฟลต์อ้งตรงกบั ID ผูใ้ชใ้นการไซน์ออนของผูใ้ช ้Oracle 
CRM On Demand ทีม่อียู ่
หากเรคคอรด์ไม่มคีา่ทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัฟิลด์นี้ (รวมทัง้ไมม่คีา่ใดๆ) 
คา่ของฟิลด์จะถูกตัง้เป็น ID 
ผูใ้ชใ้นการไซน์ออนของผูใ้ชท้ีท่าํการอมิปอรต์ 

หากฟิลด์นี้ไมไ่ดถู้กแมปไวก้บัฟิลด์ของไฟลท์ีอ่มิปอรต์ทีถู่กตอ้งขณะทีร่นัโป

รแกรมช่วยอมิปอรต์ เจา้ของจะถูกตัง้คา่เป็น ID 
ผูใ้ชใ้นการไซน์ออนของผูใ้ชท้ีท่าํการอมิปอรต์สาํหรบัเรคคอรด์ทัง้หมดทีอ่มิ

ปอรต์ 

 

ID ภายนอกของเจา้ของ ขอ้ความ  30 ไมม่ ี

กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

เป้าหมายรายได ้ สกลุเงนิ 15 ไมม่ ี

รหสัทีม่า ขอ้ความ 30 ฟิลด์ทีจ่ําเป็นตามคา่ดฟีอลต์ 

วนัทีเ่ริม่ตน้ วนัที ่ 7 ไมม่ ี

สถานะ รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์ทีใ่ชไ้ด:้ ทีว่างแผน, ทีใ่ชง้าน, สมบูรณ์ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 
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 ฟิลด์แคมเปญ: การเตรยีมการอมิปอรต์ (ในหน้า 542) 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 
 

ฟิลดผ์ูร้บัแคมเปญ: การจดัเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้มขีอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุกอ่นการอมิปอรต์ผูร้บัแคมเปญลงใน Oracle CRM On Demand ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิของคาํแนะนําในหวัขอ้ 
คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว ในการอมิปอรต์ฟิลด์ผูร้บัแคมเปญ ขอ้มลูทีจ่ําเป็นขัน้ตํ่า 
ไดแ้ก ่ID ภายนอกของผูต้ดิต่อ และชือ่แคมเปญ  

ค่าดีฟอลต์ช่ือฟิลดช์นิดผลิตภณัฑ์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด 

สถานะการสง่ ขอ้ความ 30 

สถานะการตอบกลบั ขอ้ความ 30 

ชือ่แคมเปญ ขอ้ความ 100 

ชือ่เตม็ของผูต้ดิตอ่ ขอ้ความ 255 

ID ภายนอกของแคมเปญ ขอ้ความ 30 

ID ภายนอกของผูต้ดิต่อ ขอ้ความ 30 

คาํอธบิาย ขอ้ความ 250 

 
 

ฟิลดก์ารรบัรอง: การจดัเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุ กอ่นการอมิปอรต์ขอ้มลูการรบัรองลงใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิของคาํแนะนําในหวัขอ้ คําแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์ 

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ช่ือฟิลดก์ารรบัรองดีฟอลต์ ประเภทฟิลด์ ความยาวสูงสุด

  
ความเห็น 

ใชไ้ดต้ัง้แต ่ วนัที ่ 7 ไมม่ ี

ใชไ้ดถ้งึ วนัที ่ 7 ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการรบัรอง สกลุเงนิ 22 ไมม่ ี

ID การรบัรอง ขอ้ความ 50 ขอแนะนําให ้ID ภายในสาํหรบัการรบัรองเป็นแบบไมซ่ํ้ากนั 

บรษิทั ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

ผูต้ดิต่อ รายการสาํหรบัเลอืก 15 ใชฟิ้ลด์นี้หากผูต้ดิต่อของการรบัรองมอียู่แลว้ใน Oracle CRM On Demand 
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คาํอธบิาย ขอ้ความ 250 ไมม่ ี

อเีมล ์ ขอ้ความ 50 ทีอ่ยู่อเีมลข์องผูต้ดิตอ่ของการรบัรอง 

ชือ่ ขอ้ความ 50 ใชฟิ้ลด์นี้เพือ่ป้อนชือ่ผูต้ดิตอ่ของการรบัรองเมือ่ไม่มผีูต้ดิต่อใน Oracle CRM On 
Demand เทา่นัน้ 

นามสกลุ ขอ้ความ 50 ใชฟิ้ลด์นี้เพือ่ป้อนนามสกลุผูต้ดิต่อของการรบัรองเมือ่ไมม่ผีูต้ดิต่อใน Oracle CRM On 
Demand เทา่นัน้ 

ชือ่ ขอ้ความ 50 ชือ่ของการรบัรอง 

วตัถุประสงค์ รายการสาํหรบัเลอืก 15 ไมม่ ี

เจา้ของ รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

ตวัเลอืกการชําระเงนิ รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์ทีถู่กตอ้งมดีงันี้: เชค็, บตัรเครดติ, เงนิสด และเงนิทุนทีไ่ดร้บั 

โทรศพัท์ โทรศพัท ์ 40 หมายเลขโทรศพัทข์องผูต้ดิต่อของการรบัรอง 

ผลติภณัฑห์ลกั รายการสาํหรบัเลอืก 15 ไมม่ ี

ชนดิผลติภณัฑห์ลกั รายการสาํหรบัเลอืก 15 ไมม่ ี

 

ต่ออายุได ้ ชอ่งทาํเครือ่งหมาย 1 ไมม่ ี

สถานะ รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์ทีถู่กตอ้งมดีงันี้: รา่ง, ทีว่างแผน, ใชไ้ด,้ เลกิใช ้และไมใ่ชง้าน 

ประเภท รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์ทีถู่กตอ้งมดีงันี้: กอ่นการขาย, หลงัการขาย, ทางเทคนิค, บรกิาร, การตดิตัง้, 
อปัเกรด, การออกแบบ และความปลอดภยั 

การมผีล (เดอืน) เลขที ่ 22 ไมม่ ี

เวบ็ไซต์ ขอ้ความ 100 URL ไปยงัเพจซึง่มขีอ้มลูการรบัรองเพิม่เตมิ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 

 ฟิลดก์ารรบัรอง 
 

ฟิลดค์าํขอรบัการรบัรอง: การจดัเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุ กอ่นการอมิปอรต์ขอ้มลูคาํขอการรบัรองลงใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิของคาํแนะนําในหวัขอ้ คําแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์   
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หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ช่ือฟิลดค์าํขอการรบัรองดีฟอลต์ ประเภทฟิลด์ ความยาวสูงสุด

  
ความเห็น 

ชือ่ผูผ้า่นการคดัเลอืก รายการสาํหรบัเลอืก 15 ไมม่ ี

วนัทีผ่า่นการคดัเลอืก วนัที ่ 7 ไมม่ ี

ชือ่การรบัรอง รายการสาํหรบัเลอืก 15 ไมม่ ี

เลขทีก่ารรบัรอง ขอ้ความ 50 โดยทัว่ไปเลขทีก่ารรบัรองจะไม่ซํ้ากนั 

สถานะการรบัรอง รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์ทีถู่กตอ้งมดีงันี้: สง่คาํขอ ทีอ่นุมตัใิห ้และไมย่อมรบั 

สกลุเงนิ  รายการสําหรบัเลอืก 15 ไมม่ ี

คาํอธบิาย ขอ้ความ 250 ไมม่ ี

วนัทีแ่ลกเปลีย่น วนัที ่ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี

วนัทีห่มดอาย ุ วนัที ่ 7 ไมม่ ี

วตัถุประสงค์ รายการสาํหรบัเลอืก 15 ไมม่ ี

เจา้ของ รายการสาํหรบัเลอืก 15 ไมม่ ี

แผน รายการสาํหรบัเลอืก 15 ไมม่ ี

วนัทีข่อ วนัที ่ 7 ฟิลด์นี้แสดงวนัทีป่จัจุบนัระหวา่งการจดัทาํเรคคอร์ดตามคา่ดฟีอลต ์
แต่คณุสามารถแกไ้ขระหวา่งและหลงัการจดัทาํเรคคอรด์ได ้

ต่ออายุได ้ ชอ่งทาํเครือ่งหมาย 1 ไมม่ ี

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 

 ฟิลดก์ารรบัรอง 
 

ฟิลดก์ารเรียกร้อง: การจดัเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้มดีว้ยขอ้มลูทีร่ะบุเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล ์CSV กอ่นการอมิปอรต์ขอ้มลูการเรยีกรอ้งใน Oracle CRM On Demand ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิของคาํแนะนําในหวัขอ้ 
คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) เริม่จากคณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว หวัขอ้นี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On 
Demand Financial Services Edition 

ขอ้มลูในตารางต่อไปนี้ใชไ้ดก้บัขอ้มลูการเรยีกรอ้งเทา่นัน้ 
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ช่ือฟิลดก์ารเรียกร้อง ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ความสามารถในการทํางาน รายการสาํหรบัเลอืก  30 ไมม่ ี

ทีอ่ยู ่ ขอ้ความ   200 ไมม่ ี

บรรทดัทีอ่ยู่ 1 ขอ้ความ 100 ไมม่ ี

บรรทดัทีอ่ยู่ 2 ขอ้ความ 100 ไมม่ ี

จํานวนเงนิหนี้สนิ สกลุเงนิ   22 ไมม่ ี

จํานวนเงนิความเสยีหาย สกลุเงนิ   22 ไมม่ ี

ไมถู่กตอ้ง รายการสาํหรบัเลอืก   30 ไมม่ ี

บญัชธีุรกจิ ขอ้ความ  15 สถาบนัทีถ่อืครองภายนอก (บญัชธีุรกจิ) 
ทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์นี้ 

บญัชธีุรกจิ: ID ระบบภายนอก ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

ชนดิความเสยีหาย รายการสาํหรบัเลอืก   30 ไมม่ ี

เมอืง ขอ้ความ   50 ไมม่ ี

เลขทีก่ารเรยีกรอ้ง ขอ้ความ   50 ฟิลด์ทีก่าํหนดลว่งหน้าสาํหรบัเรคคอรด์ทีต่รงกนั  

ชัน้ของพนกังาน รายการสาํหรบัเลอืก   30 ไมม่ ี

วนัทีปิ่ด วนัที ่  ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี

ความเหน็ ขอ้ความ   250 ไมม่ ี

บรษิทั: ID ระบบภายนอก ขอ้ความ 30 รูจ้กักนัในอกีชือ่หนึง่วา่ ID ทีไ่ม่ซํ้ากนัภายนอก 

เงือ่นไข ขอ้ความ   50 ไมม่ ี

ผูต้ดิตอ่ ขอ้ความ 15 ไมม่ ี

ผูต้ดิต่อ: ID ระบบภายนอก ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

ประเทศ ขอ้ความ   30 ไมม่ ี

เขต ขอ้ความ   50 ไมม่ ี

รหสัสกลุเงนิ รายการสาํหรบัเลอืก 20 ไมม่ ี

วนัทีน่ายจา้งทราบการเรยีกรอ้ง วนัที ่  ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี

วนัทีน่ายจา้งทราบการบาดเจบ็ วนัที ่  ไมส่ามารถใชไ้ด้ ไมม่ ี

ฝา่ย ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

เลขทีพ่นกังานทีบ่าดเจบ็ ตวัเลข   22 ไมม่ ี

เลขทีเ่หตุการณ์ ขอ้ความ   50 ไมม่ ี
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ช่ือฟิลดก์ารเรียกร้อง ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

วนัทีแ่ลกเปลีย่น วนัที ่ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี

ID ระบบภายนอก ขอ้ความ   50 ไมม่ ี

อปัเดตภายนอกลา่สดุ วนัที/่เวลา   ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี

ทีม่าภายนอก ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

ชือ่โรงพยาบาล ขอ้ความ   50 ไมม่ ี

ครวัเรอืน ขอ้ความ 15 ไมม่ ี

ครวัเรอืน: ID ระบบภายนอก ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

บาดเจบ็ระหวา่งชัว่โมงทาํงาน รายการสาํหรบัเลอืก   30 ไมม่ ี

ชนดิความเสยีหาย รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

ทีม่าหนี้สนิ รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

ประเภทธุรกจิ รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

ทีต่ัง้ทีเ่สยีหาย รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

รหสัความเสยีหาย รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

วนัทีแ่ละเวลาทีเ่สยีหาย วนัที/่เวลา ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี

คาํอธบิายความเสยีหาย ขอ้ความ 16,350 หากฟิลด์คาํอธบิายในไฟลอ์มิปอรต์ยาวเกนิ 
16,350 ตวัอกัษร ขอ้ความจะถูกตดัใหเ้หลอื 
16,252 ตวัอกัษร 

ประเภทความเสยีหาย รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

รหสัการบาดเจบ็ทางการแพทย์ รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

เจา้ของ ขอ้ความ 15 ไมม่ ี

เจา้ของ: ID ระบบภายนอก ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

สว่นของรา่งกายทีบ่าดเจบ็ รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

เลขทีบุ่คคลทีบ่าดเจบ็ ตวัเลข   22 ไมม่ ี

กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

สถานทีบ่าดเจบ็ รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

กรมตํารวจ ขอ้ความ   50 ไมม่ ี

เลขทีร่ายงานของตํารวจ ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

กรมธรรม์ ขอ้ความ  50 ฟิลดท์ีก่าํหนดลว่งหน้าสาํหรบัเรคคอรด์ทีต่รงกนั  



เครื่องมือการจดัการข้อมูล 

 

การจดัการ Oracle CRM On Demand Release 37 
สงิหาคม 2018  549 

 

ช่ือฟิลดก์ารเรียกร้อง ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

กรมธรรม์: ID ระบบภายนอก ขอ้ความ 50 ID 
ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอกของกรมธรรม์ทีเ่ชือ่มโยงกบัเร

คคอรด์นี้ 

รหสัไปรษณยี์ ขอ้ความ   30 ไมม่ ี

จงัหวดั ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

ความสมัพนัธ์กบัผูเ้อาประกนั รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

วนัทีร่ายงาน วนัที ่  ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี

เลขทีร่ายงาน ขอ้ความ   50 ไมม่ ี

รายงานโดย รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

ขอ้มลูผูต้ดิต่อผูส้ ือ่ขา่ว ขอ้ความ   50 ไมม่ ี

รฐั ขอ้ความ 10 ไมม่ ี

สถานะ รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

เวลาเสยีชวีติ วนัที/่เวลา   ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี

ประเภทการบาดเจบ็ รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 
 

ฟิลดท่ี์อยู่ผูติ้ดต่อ: การจดัเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้มขีอ้มลูเฉพาะทีเ่กีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล ์CSV ของคณุกอ่นทีจ่ะอมิปอรต์ทีอ่ยูผู่ต้ดิต่อลงใน Oracle CRM On Demand 

ขอ้มลูนี้เป็นขอ้มลูเพิม่เตมิสาํหรบัคาํแนะนําทีม่ใีนหวัขอ้ คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอร์ตขอ้มลู (ในหน้า 510) กอ่นอืน่ คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนินการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว คณุสามารถอมิปอรต์ฟิลด์ทีอ่ยู่ผูต้ดิต่อลงใน Oracle 
CRM On Demand ไดเ้ฉพาะในกรณีทีม่กีารตัง้ค่าทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัสาํหรบับรษิทัของคณุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั โปรดดูที ่การจดัการทีอ่ยู่ 

ช่ือฟิลดท่ี์อยู่ผูติ้ดต่อดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ID แถว ID 15 ไมม่ ี 

ID ผูต้ดิต่อ ID 15 ไมม่ ี 
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ช่ือฟิลดท่ี์อยู่ผูติ้ดต่อดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ID ภายนอกของผูต้ดิต่อ ขอ้ความ 30 ไมม่ ี 

ID ทีอ่ยู ่ ID 15 ไมม่ ี 

ID ภายนอกของทีอ่ยู ่ ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

ประเภททีอ่ยู่ รายการสาํหรบัเลอืก 30 รายการต่อไปนี้คอืคา่ดฟีอลต์ประเภทที่

อยู่ทีใ่ชไ้ด:้ ทีอ่ยู่อาศยั, สาํนกังาน, 
บา้นพกัตากอากาศ, อืน่ๆ, 
ความงาม, สว่นตวั, ไปรษณยี์, 
โรงพยาบาล และคลนีคิ 

หลกั ชอ่งทาํเครือ่งหมาย 1 ถา้ฟิลด์หลกัมคีา่ Y 
ทีอ่ยู่จะเป็นทีอ่ยู่หลกั 
คา่สาํหรบัฟิลด์นี้คอื Y และ N 

 

 

 
 

ฟิลดส์มดุบนัทึกผูติ้ดต่อ: การเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV กอ่นการอมิปอรต์สมดุบนัทกึของผูต้ดิต่อไปยงั Oracle CRM On Demand 

หมายเหตุ: ในการอมิปอรต์เรคคอรด์สมดุบนัทกึของบรษิทัหรอืสมดุบนัทกึของผูต้ดิต่อ บทบาทของคณุตอ้งมสีทิธิ ์จดัการสมดุบนัทกึในอนาคต 

ขอ้มลูนี้เป็นขอ้มลูเพิม่เตมิสาํหรบัคาํแนะนําทีม่ใีนหวัขอ้ คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอร์ตขอ้มลู (ในหน้า 510) กอ่นอืน่ คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนินการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 
โปรดดูขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการระบุสมดุบนัทกึตามเวลาใน เกีย่วกบัการระบุสมดุบนัทกึตามเวลา (ในหน้า 297) 

ค่าดีฟอลต์ช่ือฟิลดผ์ูติ้ดต่อสมุดบนัทึ

ก 
ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ชือ่ สตรงิ 150 หากคุณดําเนนิการอมิปอรต์ใหม่ 
ขอแนะนําใหคุ้ณระบุคา่ในฟิลด์ ชือ่ 
หรอื ID สมดุบนัทกึ 
อย่างใดอยา่งหนึง่ 
แต่จะป้อนทัง้สองคา่ไมไ่ด ้  

หากคุณอปัเดตเรคคอรด์ทีม่อียู่ 
คณุสามารถเลอืกวา่จะป้อนคา่ในฟิลด์ 
ชือ่ หรอืไม่กไ็ด ้ 

ID สมดุบนัทกึ สตรงิ 15 หากคุณดําเนนิการอมิปอรต์ใหม่ 
ขอแนะนําใหค้ณุระบุคา่ในฟิลด์ ชือ่ 
หรอื ID สมดุบนัทกึ 
อย่างใดอยา่งหนึง่ 
แต่จะป้อนทัง้สองคา่ไมไ่ด ้

หากคุณอปัเดตเรคคอรด์ทีม่อียู่ 
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ค่าดีฟอลต์ช่ือฟิลดผ์ูติ้ดต่อสมุดบนัทึ

ก 
ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

คณุจะตอ้งป้อนฟิลด์ ID สมดุบนัทกึ 
ดว้ย  

ID ภายนอกของสมดุบนัทกึ สตรงิ 30 ไมม่ ี

ผูต้ดิต่อ: ID  สตรงิ 15 ID ผูต้ดิต่อคอื ID แถวของผูต้ดิต่อ 

ID ภายนอกของผูต้ดิต่อ สตรงิ  30 ไมม่ ี

วนัทีเ่ริม่ตน้ วนัที ่ ไมม่ ี วนัทีท่ ีต่อ้งมกีารใชง้านเรคคอรด์  

วนัทีส่ ิ้นสดุ วนัที ่ ไมม่ ี วนัทีส่ ิ้นสดุการใชง้านเรคคอรด์  

แฟลกคา่หลกัในอนาคต สตรงิ 1 หากแฟลกคา่หลกัในอนาคตมคีา่ Y 
สมดุบนัทกึสาํหรบัเรคคอรด์ปจัจุบนัจะถู

กตัง้คา่เป็นหลกัสาํหรบัออบเจกต์ขอ้มลู 
เมือ่มกีารใชส้มดุบนัทกึดงักลา่วตามฟิล

ด์ วนัทีเ่ริม่ตน้ คา่สาํหรบัฟิลด์นี้คอื: 
Y และ N  

 

 
 

ฟิลดผ์ูติ้ดต่อ: การจดัเตรียมการอิมปอรต์ 
ถา้คณุมไีฟลท์ีจ่ะอมิปอรต์แยกกนัสาํหรบับรษิทัและผูต้ดิต่อ ใหอ้มิปอรต์บรษิทักอ่น แลว้จงึอมิปอรต์ผูต้ดิต่อ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไฟลอ์มิปอรต์ผูต้ดิต่อของคณุมชีือ่บรษิทัทีใ่ชไ้ดจ้ากไฟลอ์มิปอรต์บรษิทั 

หากคุณมเีพยีงไฟลอ์มิปอรต์ผูต้ดิต่อ เรคคอรด์บรษิทัจะไดร้บัการจดัทาํขึน้โดยองิกบัขอ้มลูชือ่บรษิทัทีพ่บในฟิลด์ชือ่บรษิทัในไฟลอ์มิปอรต์ผูต้ดิต่อ หากเรคคอรด์ผูต้ดิต่อมขีอ้มลูทีอ่ยู่สาํรอง Oracle 
CRM On Demand จะจดัทาํบรษิทัใหมแ่ละป็อปปเูลททีอ่ยู่ทีร่บัสนิคา้ดว้ยทีอ่ยู่สาํรอง ทีอ่ยู่ทีเ่รยีกเกบ็จะยงัคงวา่งเปลา่  

ถา้มผีูต้ดิต่อหลายรายเชือ่มโยงอยู่กบับรษิทัเดยีวกนั ฟิลด์ทีอ่ยู่ของบรษิทัจะถูกตัง้คา่เป็นทีอ่ยู่สาํรองทีเ่ชือ่มโยงกบัผูต้ดิต่อรายแรกทีอ่มิปอรต์ของบรษิทันัน้ ถา้ผูต้ดิต่อรายแรกทีอ่มิปอรต์ไมม่ขีอ้มลูทีอ่ยู่สาํรอง 
แต่ผูต้ดิต่อรายต่อมาม ีฟิลด์ทีอ่ยู่ของบรษิทัจะวา่งเปลา่เนื่องจากจะพจิารณาจากผูต้ดิต่อรายแรกทีอ่มิปอรต์เทา่นัน้ในการตัง้คา่ฟิลด์ทีอ่ยู่ของบรษิทั ดงันัน้ 
หากคุณอมิปอรต์จากไฟลอ์มิปอรต์ผูต้ดิต่อเพยีงอย่างเดยีว กอ่นทาํการอมิปอรต์ใหเ้รยีงลาํดบัขอ้มลูตามชือ่บรษิทั แลว้ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แต่ละชือ่บรษิทัมทีีอ่ยู่ทีคุ่ณตอ้งการสาํหรบับรษิทันัน้ 

ตารางต่อไปนี้มขีอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล ์CSV ของคณุกอ่นทาํการอมิปอรต์ผูต้ดิต่อเขา้ใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นรายละเอยีดเพิม่เตมิใหก้บัคาํแนะนําทีอ่ธบิายไวใ้นหวัขอ้ คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 
กอ่นอืน่คุณตอ้งตรวจสอบขอ้มลูการอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ช่ือฟิลด์ ผูติ้ดต่อดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

บรษิทั ขอ้ความ 100 ขอ้ความของฟิลด์นี้เป็นหนึง่ในหลายฟิลด์ทีใ่ชใ้นการเทยีบเรคคอรด์บรษิทั

ทีม่อียู ่หากไมพ่บบรษิทัทีต่รงกนั 
ชือ่บรษิทัสาํหรบับรษิทัใหมจ่ะถูกสรา้งขึน้เป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการอมิ

ปอรต์ผูต้ดิต่อ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่
เกีย่วกบัเรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนัและ ID ภายนอก (ในหน้า 492) 
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ช่ือฟิลด์ ผูติ้ดต่อดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ID ภายนอกของบรษิทั ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

ทีต่ัง้บรษิทั ขอ้ความ 50 ขอ้ความของฟิลด์นี้เป็นหนึง่ในหลายฟิลด์ทีใ่ชใ้นการเทยีบเรคคอรด์บรษิทั

ทีม่อียู ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่เกีย่วกบัเรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนัและ 
ID ภายนอก (ในหน้า 492) 

ชือ่ผูช้ว่ย ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

หมายเลขโทรศพัทข์องผูช้ว่ย โทรศพัท ์ 40 ไมม่ ี

เวลาทีเ่หมาะสมในการโทรตดิต่อ รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์คอื บ่าย, เชา้ตรู่, เยน็, บ่ายคลอ้ย, สาย และเสาร ์
มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life 
Sciences Edition คณุสามารถแกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืกนี้ได ้

รหสัเหตุผลทีปิ่ดกัน้ รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์ คอื ธุรกจิ หา้มดู หา้มจดัสง่สนิคา้ ทรพัยากรบุคคล 
และกฎหมาย คณุสามารถแกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืกนี้ได ้

ความถีใ่นการตดิต่อ รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์คอื ไมเ่คยพบ, 1-2 ครัง้/ปี, 3-4 ครัง้/ปี และ >5 
ครัง้/ปี มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life 
Sciences Edition คณุสามารถแกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืกนี้ได ้

หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื โทรศพัท ์ 40 ไมม่ ี

ลกูคา้ตัง้แต่วนัที ่ วนัที ่  ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ฟิลด์นี้จะป็อปปเูลทอตัโนมตัพิรอ้มกบัวนัทีป่จัจุบนั 
หลงัจากทีค่า่ลูกคา้ถูกเลอืกในเมนูดรอปดาวน์ประเภทผูต้ดิต่อ 

ทีอ่ยู่ของผูต้ดิตอ่ รายการสาํหรบัเลอืก 100 ฟิลด์นี้จะพรอ้มใชง้านเฉพาะเมือ่มกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัสาํหรบับรษิทัข

องคณุ  

คา่นี้จะตอ้งตรงกบัฟิลด์ชือ่ทีอ่ยู่ในเรคคอรด์ทีอ่ยู่ทีม่ ี
และหากมกีารใชง้านการตัง้คา่ ตรวจสอบทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั 
คา่นี้จะตอ้งตรงกบัเรคคอรด์ทีอ่ยู่ทีม่ซี ึง่ผา่นการตรวจสอบแลว้ 

ทีอ่ยู่ผูต้ดิต่อ 1 ขอ้ความ 200 สาํหรบัคาํอธบิายวธิกีารแมปฟิลด์ทีอ่ยู่ตามประเทศ โปรดดูที ่
เกีย่วกบัการแมปประเทศและทีอ่ยู ่(ในหน้า 475) 

ฟิลด์นี้จะไมพ่รอ้มใชง้านหากมกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัสาํหรบับรษิทัของ

คณุ 

ทีอ่ยู่ผูต้ดิต่อ 2, 3 ขอ้ความ รายการละ 100 สาํหรบัคาํอธบิายวธิกีารแมปฟิลด์ทีอ่ยู่ตามประเทศ โปรดดูที ่
เกีย่วกบัการแมปประเทศและทีอ่ยู ่(ในหน้า 475) 

ฟิลด์นี้จะไมพ่รอ้มใชง้านหากมกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัสาํหรบับรษิทัของ

คณุ 

เมอืงผูต้ดิต่อ ขอ้ความ 50 ฟิลด์นี้จะไมพ่รอ้มใชง้านหากมกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัสาํหรบับรษิทัของ

คณุ 
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ประเทศผูต้ดิต่อ รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์ไดแ้ก ่ชือ่ของทกุประเทศในโลก คา่ทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัสหรฐัฯ คอื 
USA แอปพลเิคชนัจะไมอ่นุญาตใหแ้กไ้ขค่าทีถู่กตอ้งของฟิลด์นี้ 
ใหต้รวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลูทีอ่มิปอรต์ตรงกบัคา่ทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัฟิลด์นี้กอ่

นทาํการอมิปอรต์ (โปรดดูที ่เกีย่วกบัการแมปประเทศและทีอ่ยู ่(ในหน้า 
475)) 

ฟิลด์นี้จะไมพ่รอ้มใชง้านหากมกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัสาํหรบับรษิทัของ

คณุ 

สกลุเงนิผูต้ดิต่อ รายการสาํหรบัเลอืก 20 คณุไมส่ามารถแกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืกนี้ 
ดงันัน้คา่ทีคุ่ณอมิปอรต์ตอ้งตรงกนัทกุประการกบัคา่ทีใ่ชไ้ด ้

ตูไ้ปรษณยี์/รหสัธนาคารผูต้ดิต่อ ขอ้ความ 50 หากไฟลข์องคุณมทีีอ่ยู่นอกสหรฐัอเมรกิา 
ใหแ้มปรายการทีอ่ยู่ต่อไปนี้กบัฟิลด์นี้: นคิม/สว่น, รหสั CEDEX, 
ทีอ่ยู่ 4, URB และเมอืง (โปรดดูที ่
เกีย่วกบัการแมปประเทศและทีอ่ยู ่(ในหน้า 475)) 

ฟิลด์นี้จะไมพ่รอ้มใชง้านหากมกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัสาํหรบับรษิทัของ

คณุ 

จงัหวดัผูต้ดิต่อ ขอ้ความ 50 หากไฟลข์องคุณมทีีอ่ยู่ทีไ่มใ่ชใ่นสหรฐัฯ ใหแ้มปส่วนของทีอ่ยู่ต่อไปนี้ 
(หรอือืน่ๆ ทีเ่ทยีบเทา่กบัรฐัของสหรฐัฯ) ลงในฟิลด์นี้: รฐั MEX, รฐั 
BRA, เขต, สว่นพื้นที,่ เกาะ, จงัหวดั, พืน้ที,่ เอมเิรต และ แควน้ 
(โปรดดูที ่เกีย่วกบัการแมปประเทศและทีอ่ยู่ (ในหน้า 475)) 

ฟิลด์นี้จะไมพ่รอ้มใชง้านหากมกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัสาํหรบับรษิทัของ

คณุ 

ประเภทผูต้ดิต่อ รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์ทีใ่ชไ้ด:้ ลกูคา้เป้าหมาย ลกูคา้ คูค่า้ และ คูแ่ขง่ 

รฐัในสหรฐัอเมรกิาของผูต้ดิต่อ รายการสาํหรบัเลอืก 2 คา่ดฟีอลต์ทีใ่ชไ้ด:้ คําย่อมาตรฐานสองตวัอกัษรของรฐัทัง้หมดในสหรฐัฯ 
(ตวัพมิพใ์หญ่ทัง้หมด) 
แอปพลเิคชนัจะไมอ่นุญาตใหแ้กไ้ขคา่ทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัฟิลด์นี้ 
ใหต้รวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลูทีอ่มิปอรต์ตรงกบัคา่ทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัฟิลด์นี้กอ่

นทาํการอมิปอรต์ 

ฟิลด์นี้จะไมพ่รอ้มใชง้านหากมกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัสาํหรบับรษิทัของ

คณุ 

รหสัไปรษณยี์ผูต้ดิต่อ ขอ้ความ 30 ฟิลด์นี้จะไมพ่รอ้มใชง้านหากมกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัสาํหรบับรษิทัของ

คณุ 

คะแนนเครดติ ตวัเลข 22 มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial 
Services Edition 

สกลุเงนิ รายการสาํหรบัเลอืก 15 คณุไมส่ามารถแกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืกนี้ 
ดงันัน้คา่ทีคุ่ณอมิปอรต์ตอ้งตรงกนัทกุประการกบัคา่ทีใ่ชไ้ด ้
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การรวมการลงทุนปจัจุบนั รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์คอื เชงิรกุ, ปานกลาง และอนุรกัษ์นยิม มเีฉพาะใน 
Oracle CRM On Demand Financial 
Services Edition คณุสามารถแกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืกนี้ได ้

ID ลกูคา้ ขอ้ความ 11 มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial 
Services Edition 

วนัเดอืนปีเกดิ วนัที ่ 7 มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial 
Services Edition 

ระดบั รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์คอื PHD, M.D., D.O., MBA, RN, 
R.T., เภสชักรทีข่ ึน้ทะเบยีน, วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ, ทนัตแพทย์, 
LPN และสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑติ มเีฉพาะใน Oracle 
CRM On Demand Life Sciences Edition 
คณุสามารถแกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืกนี้ได้ 

แผนก ขอ้ความ 75 ไมม่ ี

คาํอธบิาย ขอ้ความ 16,350 หากฟิลด์คาํอธบิายในไฟลอ์มิปอรต์ยาวเกนิ 16,350 ตวัอกัษร 
ขอ้ความจะถูกตดัใหเ้หลอื 16,252 ตวัอกัษร 
และตวัอกัษรทีเ่หลอืจะถูกใสไ่วใ้นหมายเหตุทีเ่ชือ่มโยง 
โดยแต่ละหมายเหตุจะมคีวามยาวไดไ้มเ่กนิ 16,350 ตวัอกัษร 

ฝา่ย ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

อเีมล ์ ขอ้ความ 100 หากเลอืกชอ่งทําเครือ่งหมาย อนุญาตใหใ้ชต้วัอกัษร Unicode 
ในฟิลด์อเีมล ์ไวบ้นโปรไฟลบ์รษิทั จะทาํใหส้ามารถใชอ้กัขระ 
Unicode (UTF-8) สว่นใหญ่ได ้ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัชอ่งทาํเครือ่งหมาย อนุญาตใหใ้ชต้วัอกัษร 
Unicode ในฟิลด์อเีมล ์โปรดดูที ่การกาํหนดการตัง้คา่บรษิทั 
(ในหน้า 20)  

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัตวัอกัษรทีร่องรบัสาํหรบัใชใ้นทีอ่ยู่อเีมล ์โปรดดูที ่
เกีย่วกบัตวัอกัษรพเิศษในทีอ่ยู่อเีมล ์

ระดบัประสบการณ์ รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์คอื ไมม่,ี จํากดั, ด ีและอย่างละเอยีด มเีฉพาะใน 
Oracle CRM On Demand Financial 
Services Edition คณุสามารถแกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืกนี้ได ้

ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอก ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

ชือ่ ขอ้ความ 50 ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นโดยคา่ดฟีอลต ์
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เรคคอรด์ทัง้หมดมคีา่อยู่ในฟิลด์นี้กอ่นทาํการอมิปอรต์ 

ชือ่ฟูรงิานะ ขอ้ความ 50 ฟูรงิานะทีเ่ทยีบเทา่กบัคนัจ ิ(สาํหรบัภาษาญีปุ่่นเทา่นัน้) 

นามสกลุฟูรงิานะ ขอ้ความ 50 ฟูรงิานะทีเ่ทยีบเทา่กบัคนัจ ิ(สาํหรบัภาษาญีปุ่่นเทา่นัน้) 
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เพศ รายการสาํหรบัเลอืก 1 คา่ดฟีอลต์คอื F และ M คณุสามารถแกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืกนี้ได้ 
มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial 
Services Edition 

หมายเลขโทรศพัทบ์า้น โทรศพัท ์ 40 ไมม่ ี

มลูคา่ของบา้น สกลุเงนิ 15 มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial 
Services Edition 

ID การใชร้ว่มกนั ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

ระยะเวลาในการลงทุน รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์คอื ระยะสัน้, ระยะกลาง และระยะยาว 
คณุสามารถแกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืกนี้ได้ มเีฉพาะใน Oracle 
CRM On Demand Financial Services 
Edition 

ตําแหน่ง ขอ้ความ 75 ไมม่ ี

วนัทีต่ดิต่อลา่สดุ วนัที/่เวลา  มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life 
Sciences Edition 

นามสกลุ ขอ้ความ 50 ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นโดยคา่ดฟีอลต์ 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เรคคอรด์ทัง้หมดมคีา่อยู่ในฟิลด์นี้กอ่นทาํการอมิปอรต์ 

ทีม่าลดี รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์ทีใ่ชไ้ด:้ การโฆษณา, จดหมาย, อเีมล์, กจิกรรม - 
สมัมนา, กจิกรรม - การแสดงสนิคา้, กจิกรรม - อืน่ๆ, รายการ - 
สัง่ซือ้แลว้, รายการ - เชา่, การแนะนํา - พนกังาน, การแนะนํา - 
ภายนอก, เวบ็ไซต์ และ อืน่ๆ 

เหตุการณ์ในชวีติ รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์คอื การสมรส, การใหก้าํเนดิบุตร, การเกษยีณ, หย่า 
และอืน่ๆ มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand 
Financial Services Edition 

ผูจ้ดัการ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ยงัไมส่ามารถอมิปอรต์ขอ้มลูลงในฟิลด์นี้ไดใ้นขณะนี้ 
คา่ของฟิลด์จะสามารถกาํหนดไดโ้ดยตรงในแอปพลเิคชนัเทา่นัน้ 
(ในเพจการแกไ้ขผูต้ดิต่อ) 

ID ภายนอกของผูจ้ดัการ ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

สถานภาพสมรส รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์คอื โสด, หย่า, สมรส, คูค่า้, แยกกนัอยู่, เป็นมา่ย 
และพอ่หมา้ย มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand 
Financial Services Edition 

แนวโน้มตลาด รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์คอื สงู, ปานกลาง และตํ่า มเีฉพาะใน Oracle CRM 
On Demand Life Sciences Edition 

ชือ่กลาง ขอ้ความ 50 ไมม่ ี
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แกไ้ขโดย ไมส่ามารถใชไ้ด้ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ยงัไมส่ามารถตัง้คา่ฟิลด์นี้ระหวา่งอมิปอรต์ไดใ้นขณะนี้ 
คา่ของฟิลด์จะไดร้บัการกาํหนดโดยตรงจากแอปพลเิคชนั 

นาย/คณุ รายการสาํหรบัเลอืก 15 คา่ดฟีอลต์ทีใ่ชไ้ด:้ นางสาว นาย คณุ นาง และ ดร. 

หา้มตดิต่อทางอเีมลอ์กี ชอ่งทาํเครือ่งหมาย ไมส่ามารถใชไ้ด้ ไมม่ ี

วตัถุประสงค์ รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์คอื การคุม้ครองเงนิต้น, รายได,้ รายได/้การเตบิโต, ไดดุ้ล, 
การเตบิโต, การเตบิโตอยา่งรวดเรว็ 
และกระจายความเสีย่งไปต่างประเทศ มเีฉพาะใน Oracle CRM 
On Demand Financial Services Edition 

สนใจเขา้รว่ม ชอ่งทาํเครือ่งหมาย ไมส่ามารถใชไ้ด ้ มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life 
Sciences Edition 

ไมส่นใจเขา้รว่ม ชอ่งทาํเครือ่งหมาย ไมส่ามารถใชไ้ด ้ มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life 
Sciences Edition 

เป็นเจา้ของหรอืใหเ้ชา่ รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์คอื เจา้ของ หรอื เชา่ มเีฉพาะใน Oracle CRM On 
Demand Financial Services Edition 

เจา้ของ อเีมล ์ 50 ขอ้มลูในไฟลต์อ้งตรงกบั ID ไซน์อนิของผูใ้ชส้าํหรบัผูใ้ช ้Oracle 
CRM On Demand ทีม่อียู ่
หากเรคคอรด์ไม่มคีา่ทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัฟิลด์นี้ (รวมทัง้ไมม่คีา่ใดๆ) 
คา่ของฟิลด์จะถูกตัง้เป็น ID 
อเีมลใ์นการไซน์ออนของผูใ้ชท้ีท่าํการอมิปอรต์ 

หากฟิลด์นี้ไมไ่ดถู้กแมปไวก้บัฟิลด์ทีใ่ชไ้ดใ้นไฟลอ์มิปอรต์ขณะทีร่นั 
โปรแกรมชว่ยอมิปอรต์ ฟิลด์ เจา้ของ จะถูกตัง้ค่าเป็น ID 
อเีมลใ์นการไซน์ออน 
ของผูใ้ชท้ีก่าํลงัดําเนนิการอมิปอรต์สาํหรบัเรคคอร์ดทีอ่มิปอรต์ทัง้หมด 

ID ภายนอกของเจา้ของ ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

ID ระบบภายนอกทีอ่ยูส่ว่นบุคคล ขอ้ความ 30 หากใชง้านทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัสาํหรบับรษิทัของคุณ 
ประเภทขอ้มลูสาํหรบัฟิลด์นี้จะกลายเป็นรายการสําหรบัเลอืก 
คา่สาํหรบัฟิลด์นี้จะตอ้งตรงกบั ID 
ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอกของเรคคอรด์ทีอ่ยู่ทีม่อียู ่
นอกจากนี้หากใชง้านการตัง้คา่การตรวจสอบทีอ่ยู่ใชร้ว่มกนั 
คา่นี้จะตอ้งตรงกบัเรคคอรด์ทีอ่ยู่ทีผ่า่นการตรวจสอบทีม่อียู่ 

กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก ขอ้ความ 50 ไมม่ ี
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ช่ือฟิลด์ ผูติ้ดต่อดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

เป้าหมายหลกั รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์คอื เงนิออมสาํหรบัการศกึษาบุตร, ออมเพือ่การศกึษา, 
บา้นใหม,่ ทรพัย์สนิสะสม, การวางแผนดา้นอสงัหารมิทรพัย์, 
สงวนไวส้ว่นบุคคล และการเกษยีณ มเีฉพาะใน Oracle CRM 
On Demand Financial Services Edition 

สว่นตวั ชอ่งทาํเครือ่งหมาย ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ควรตัง้คา่ฟิลด์นี้ใหม้สีถานะเป็นถูกเลอืกหากคุณต้องการใหผู้ต้ดิต่อนี้สามา

รถมองเหน็ไดเ้ฉพาะเจา้ของบรษิทัเทา่นัน้ 

การประกอบอาชพี ขอ้ความ  50 ไมม่ ี 

วนัทีม่คีุณสมบตั ิ วนัที/่เวลา ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี 

การจดัอนัดบั 1 จํานวนเตม็ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ คา่ทีถู่กตอ้งของฟิลด์นี้ไดแ้ก ่นลั, 1, 2, 3, 4, 5  

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่เกีย่วกบัฟิลด์ทีแ่สดงเป็นภาพ  

การจดัอนัดบั 2 จํานวนเตม็ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ คา่ทีถู่กตอ้งของฟิลด์นี้ไดแ้ก ่นลั, 1, 2, 3, 4, 5  

การจดัอนัดบั 3 จํานวนเตม็ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ คา่ทีถู่กตอ้งของฟิลด์นี้ไดแ้ก ่นลั, 1, 2, 3, 4, 5  

โปรไฟลค์วามเสีย่ง รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์คอื ผูไ้มช่อบความเสีย่ง, ผูช้อบความเสีย่ง, อนุรกัษ์นยิม, 
ปานกลาง และเชงิรุก Oracle CRM On Demand 
Financial Services Edition 

อา้งองิโดย  รายการสาํหรบัเลอืก 101 ไมม่ ี 

เสน้ทาง รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์คอื เสน้ทาง 1, เสน้ทาง 2, เสน้ทาง 3 และเสน้ทาง 4 
มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life 
Sciences Edition 

สว่น รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์คอื พนกังานบรษิทั, ผูใ้ชแ้รงงาน, ชนบท / เกษตรกรรม, 
ตลาดทัว่ไป, ตลาดทัว่ไป, มลูคา่ทรพัย์สนิสทุธสิงู, เศรษฐหีา้ลา้น, 
และมลูคา่สทุธสิงูเป็นพเิศษ มเีฉพาะใน Oracle CRM On 
Demand Financial Services Edition 

เจา้ของกจิการ ชอ่งทาํเครือ่งหมาย ไมส่ามารถใชไ้ด ้ มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial 
Services Edition 

ทีม่าของแคมเปญ รายการสาํหรบัเลอืก 100 แคมเปญทีก่อ่ใหเ้กดิผูต้ดิต่อ 

สถานะ รายการสาํหรบัเลอืก 30 คอลมัน์นี้จะเกบ็สถานะของลกูคา้หรอืผูต้ดิต่อ คา่ทีใ่ชไ้ดม้ดีงัต่อไปนี้: 
ใชง้าน จดัเกบ็เป็นไมใ่ชง้าน และจดัเกบ็เป็นขอ้มลูเกา่  
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ช่ือฟิลด์ ผูติ้ดต่อดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

สญัญาณไฟหยุด 1 จํานวนเตม็ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ คา่ทีถู่กตอ้งของฟิลด์นี้ไดแ้ก ่นลั, 0, 1, 2  

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่เกีย่วกบัฟิลด์ทีแ่สดงเป็นภาพ  

สญัญาณไฟหยุด 2 จํานวนเตม็ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ คา่ทีถู่กตอ้งของฟิลด์นี้ไดแ้ก ่นลั, 0, 1, 2  

สญัญาณไฟหยุด 3 จํานวนเตม็ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ คา่ทีถู่กตอ้งของฟิลด์นี้ไดแ้ก ่นลั, 0, 1, 2  

ชว่งอตัราภาษ ี ตวัเลข 22 มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial 
Services Edition 

ชัน้ รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์คอื ทอง, เงนิ, บรอนซ์, 100 อนัดบัสงูสดุ, สงูสดุ, 
ปานกลาง และตํ่า มเีฉพาะใน Oracle CRM On 
Demand Financial Services Edition 

โซนเวลา รายการสาํหรบัเลอืก 30 คณุไมส่ามารถแกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืกนี้ 
ดงันัน้คา่ทีคุ่ณอมิปอรต์ตอ้งตรงกนัทกุประการกบัคา่ทีใ่ชไ้ดม้าตรฐาน 

ยอดรวมสนิทรพัย์ สกลุเงนิ 15 มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial 
Services Edition 

ยอดรวมคา่ใชจ้่าย สกลุเงนิ 15 มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial 
Services Edition 

ยอดรวมรายได ้ สกลุเงนิ 15 มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial 
Services Edition 

ยอดรวมหนี้สนิ สกลุเงนิ 15 มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial 
Services Edition 

ยอดรวมมลูคา่ทรพัย์สนิสทุธ ิ สกลุเงนิ 15 มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial 
Services Edition 

ประเภท รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์ไดแ้ก ่ลกูคา้เป้าหมาย ลกูคา้ คูค่า้ และ คูแ่ขง่ 

หมายเลขแฟกซ์ทีท่าํงาน โทรศพัท ์ 40 ไมม่ ี

หมายเลขโทรศพัทท์ีท่าํงาน โทรศพัท ์ 40 ไมม่ ี

ยอดขายจากตน้ปีถงึปจัจุบนั สกลุเงนิ 15 มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life 
Sciences Edition 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 ฟิลด์ผูต้ดิต่อ 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 
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ฟิลดใ์บอนุญาตในรฐัของผูติ้ดต่อ: การจดัเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุกอ่นการอมิปอรต์ใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิต่อลงใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้จะเพิม่เตมิคาํแนะนําทีใ่หใ้นหวัขอ้ คําแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) เริม่จากคณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ใบอนุญาตในรฐัของผูติ้ดต่อดีฟอลต์ ช่ือฟิล
ด ์

ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ผูต้ดิต่อ   ขอ้ความ 15 ไมม่ ี 

วนัทีห่มดอาย ุ ขอ้ความ 7 วนัทีท่ ีใ่บอนุญาตประกอบวชิาชพีเวชกรรมสาํหรบัผูต้ดิต่อนี้จะหมดอาย ุ
หากทราบ  

เลขทีใ่บอนุญาต ขอ้ความ 30 เลขทีใ่บอนุญาตทีจ่าํเป็นสาํหรบัผูต้ดิต่อในรฐัทีก่าํหนด  

รฐั  ขอ้ความ 30 รฐัในสหรฐัฯ หรอืจงัหวดัในแคนาดา (ไมจ่ําเป็น) 

สถานะ ขอ้ความ 30 คา่ดฟีอลต์สาํหรบัสถานะของใบอนุญาตคอื: ไมม่ขีอ้มลู ใชง้าน 
หรอืหมดอายุ  

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 

 ใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิตอ่ 
 

ฟิลดที์มของผูติ้ดต่อ: การจดัเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุกอ่นการอมิปอรต์ทมีผูต้ดิต่อลงใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิของคาํแนะนําในหวัขอ้ คําแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ช่ือฟิลดค่์าดีฟอลต์ทีมของผูติ้ดต่อ  ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

การเขา้ใชข้องผูต้ดิตอ่ รายการสาํหรบัเลอืก 15 คา่ดฟีอลต์ทีใ่ชไ้ด:้ อ่านอย่างเดยีว แกไ้ข เตม็ ไมม่สีทิธิเ์ขา้ใช ้

คณุไมส่ามารถแกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืกนี้ 
ดงันัน้คา่ทีคุ่ณอมิปอรต์ตอ้งตรงกนัทกุประการกบัคา่ทีใ่ชไ้ด ้

ชือ่เตม็ของผูต้ดิตอ่ ขอ้ความ 60 ไมม่ ี

บทบาทของทมี รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์ทีใ่ชไ้ด:้ เจา้ของ ผูส้นบัสนุนของฝา่ยบรหิาร ทีป่รกึษา คูค่า้ อืน่ๆ 

ID ผูใ้ช ้ ขอ้ความ 50 ไมม่ ี
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ช่ือฟิลดค่์าดีฟอลต์ทีมของผูติ้ดต่อ  ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ID ภายนอกของผูต้ดิต่อ ขอ้ความ  30 ไมม่ ี

ID ภายนอกของผูใ้ช ้ ขอ้ความ  30 ไมม่ ี

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 การใชเ้รคคอรด์รว่มกนั (ทมี) 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 
 

ฟิลดก์ารลงทะเบียนคอรส์: การจดัเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุ กอ่นการอมิปอรต์ขอ้มลูการลงทะเบยีนคอรส์ลงใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิของคาํแนะนําในหวัขอ้ คําแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์   

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ช่ือฟิลดก์ารลงทะเบียนคอรส์ดีฟอลต์ ประเภทฟิลด์ ความยาวสูงสุด

  
ความเห็น 

ชือ่ผูผ้า่นการคดัเลอืก รายการสาํหรบัเลอืก 15 ไมม่ ี

วนัทีเ่สรจ็สมบูรณ์ วนัที ่ 22 ไมม่ ี

ชือ่คอรส์ รายการสาํหรบัเลอืก 15 ขอแนะนําใหช้ือ่คอรส์เป็นแบบไมซ่ํ้ากนั 

สกลุเงนิ รายการสาํหรบัเลอืก 15 ไมม่ ี

คาํอธบิาย ขอ้ความ 250 ไมม่ ี

วนัทีล่งทะเบยีน วนัที ่ 22 ฟิลด์นี้แสดงวนัทีป่จัจุบนัระหวา่งการจดัทาํเรคคอร์ดตามคา่ดฟีอลต์ 
แต่คณุสามารถแกไ้ขระหวา่งและหลงัการจดัทาํเรคคอรด์ได ้

เลขทีก่ารลงทะเบยีน ขอ้ความ 100 ไมม่ ี

สถานะการลงทะเบยีน รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์ทีถู่กตอ้งมดีงันี้: ทีล่งทะเบยีน สมบูรณ์ และไมส่มบูรณ์ 

วนัทีแ่ลกเปลีย่น วนัที ่ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี 

วตัถุประสงค์ รายการสาํหรบัเลอืก 15 ไมม่ ี

คูค่า้ทีเ่สนอ รายการสาํหรบัเลอืก 15 บรษิทัทีเ่ป็นบุคคลทีส่ามซึง่ผูผ้่านการคดัเลอืกลงทะเบยีนคอรส์ 
โดยปกตขิอ้มลูจะมาจากรายการคูค่า้ทีเ่สนอสาํหรบัคอรส์ 

เจา้ของ รายการสาํหรบัเลอืก 15 ไมม่ ี
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หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 

 ฟิลด์คอรส์ 
 

ฟิลดค์อรส์: การจดัเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุ กอ่นการอมิปอรต์ขอ้มลูคอรส์ลงใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิของคาํแนะนําในหวัขอ้ คําแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์   

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ช่ือฟิลดค์อรส์ดีฟอลต์ ประเภทฟิลด์ ความยาวสูงสุด

  
ความเห็น 

ใชไ้ดต้ัง้แต ่ วนัที ่ 7 ไมม่ ี

ใชไ้ดถ้งึ วนัที ่ 7 ไมม่ ี

บรษิทั ขอ้ความ 100 บรษิทัทีผู่ต้ดิต่อของคอรส์ทาํงานอยู่ 

ผูต้ดิต่อ รายการสาํหรบัเลอืก 15 ใชฟิ้ลด์นี้เหากผูต้ดิต่อของคอรส์มอียู่แลว้ใน Oracle CRM On Demand 

คา่ธรรมเนยีมคอรส์ สกลุเงนิ 22 ไมม่ ี

ID คอรส์ ขอ้ความ 30 ขอแนะนําให ้ID ภายในสาํหรบัคอรส์เป็นแบบไมซ่ํ้ากนั Oracle CRM On 
Demand ไมไ่ดบ้งัคบัใหไ้มซ่ํ้ากนั 

ระยะเวลาคอรส์ (วนั) เลขที ่ 22 ไมม่ ี

คาํอธบิาย ขอ้ความ 255 ไมม่ ี

ระยะเวลา (ชัว่โมง) เลขที ่ 22 ไมม่ ี

อเีมล ์ ขอ้ความ 100 ทีอ่ยู่อเีมลข์องผูต้ดิตอ่ของคอรส์ 

การทดสอบ รายการสาํหรบัเลอืก 15 ไมม่ ี

ชือ่ ขอ้ความ 50 ใชฟิ้ลด์นี้เพือ่ป้อนชือ่ผูต้ดิตอ่ของคอรส์เมือ่ไมม่ผีูต้ดิต่อใน Oracle CRM On 
Demand เทา่นัน้ 

รปูแบบ รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์ทีถู่กตอ้งมดีงันี้: สอนโดยผูฝึ้กอบรม, CBT และกําหนดเอง  

การฝึกปฏบิตักิารจรงิ ชอ่งทาํเครือ่งหมาย 1 ไมม่ ี

นามสกลุ ขอ้ความ 50 ใชฟิ้ลด์นี้เพือ่ป้อนนามสกลผูต้ดิต่อของคอรส์เมือ่ไมม่ผีูต้ดิต่อใน Oracle CRM On 
Demand เทา่นัน้ 

สือ่ รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์ทีถู่กตอ้งมดีงันี้: ชัน้เรยีน, ออนไลน์ และ CD/DVD  

ชือ่ ขอ้ความ 100 ขอแนะนําใหช้ือ่คอรส์เป็นแบบไมซ่ํ้ากนั 
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วตัถุประสงค์ รายการสาํหรบัเลอืก 15 ไมม่ ี

เจา้ของ รายการสาํหรบัเลอืก 15 ไมม่ ี

ตวัเลอืกการชําระเงนิ รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์ทีถู่กตอ้งมดีงันี้: เชค็, บตัรเครดติ, เงนิสด และเงนิทุนทีไ่ดร้บั 

โทรศพัท์ โทรศพัท ์ 40 หมายเลขโทรศพัทข์องผูต้ดิต่อของคอรส์ 

ผลติภณัฑห์ลกั รายการสาํหรบัเลอืก 15 ไมม่ ี

ชนดิผลติภณัฑห์ลกั รายการสาํหรบัเลอืก 15 ไมม่ ี

 

สถานะ รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์ทีถู่กตอ้งมดีงันี้: รา่ง, ทีว่างแผน, ใชไ้ด,้ เลกิใช ้และไมใ่ชง้าน 

ประเภท รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์ทีถู่กตอ้งมดีงันี้: กอ่นการขาย, หลงัการขาย, ทางเทคนิค, บรกิาร, การตดิตัง้, 
อปัเกรด, การออกแบบ และความปลอดภยั 

เวบ็ไซต์ ขอ้ความ 100 URL ไปยงัเพจซึง่มขีอ้มลูคอรส์เพิม่เตมิ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 คําแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656)  

 ฟิลด์คอรส์ 
 

ฟิลดค์วามคุ้มครอง: การจดัเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุกอ่นการอมิปอรต์ขอ้มลูความคุม้ครองลงใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิของคาํแนะนําในหวัขอ้ คําแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว หวัขอ้นี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On 
Demand Financial Services Edition 

ขอ้มลูในตารางต่อไปนี้ใชไ้ดก้บัขอ้มลูความคุม้ครองเทา่นัน้ 

ช่ือฟิลดค์วามคุ้มครอง ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

เริม่ตน้ วนัที ่  ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี

ผูต้ดิต่อ ขอ้ความ 15 ไมม่ ี

ผูต้ดิต่อ: ID ระบบภายนอก ขอ้ความ 30 ไมม่ ี
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ช่ือฟิลดค์วามคุ้มครอง ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ความคุม้ครอง รายการสาํหรบัเลอืก   30 ฟิลด์ทีก่าํหนดลว่งหน้าสาํหรบัเรคคอรด์

ทีต่รงกนั 

ชือ่ความคุม้ครอง ขอ้ความ   100 ไมม่ ี

ผลติภณัฑท์ีคุ่ม้ครอง ขอ้ความ  15 ไมม่ ี

ผลติภณัฑท์ีคุ่ม้ครอง: ID ระบบภายนอก ขอ้ความ 50 รูจ้กักนัในอกีชือ่หนึง่วา่ ID 
ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอก 

สถานะความคุม้ครอง รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

รหสัสกลุเงนิ รายการสาํหรบัเลอืก 20 ไมม่ ี

หกัลดได ้ สกลุเงนิ   22 ไมม่ ี

สิน้สดุ วนัที ่  ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี

ID ระบบภายนอก ขอ้ความ   50 ไมม่ ี

อปัเดตภายนอกลา่สดุ วนัที/่เวลา   ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี

ทีม่าภายนอก ขอ้ความ   50 ไมม่ ี

วงเงนิแบบบุคคล สกลุเงนิ   22 ไมม่ ี

จํานวนเงนิเอาประกนั สกลุเงนิ   22 ไมม่ ี

สนิทรพัย์ทีท่าํประกนั ขอ้ความ   30 ไมม่ ี

สนิทรพัย์ทีท่าํประกนั: ID ระบบภายนอก ขอ้ความ 50 รูจ้กักนัในอกีชือ่หนึง่วา่ ID 
ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอก 

ID การใชร้ว่มกนั ขอ้ความ   30 ไมม่ ี

เจา้ของ ขอ้ความ 15 ไมม่ ี

เจา้ของ: ID ระบบภายนอก ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

กรมธรรม์ ขอ้ความ   15 ฟิลด์ทีก่าํหนดลว่งหน้าสาํหรบัเรคคอรด์

ทีต่รงกนั 

กรมธรรม์: ID ระบบภายนอก ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

สถานะ รายการสาํหรบัเลอืก   30 ไมม่ ี

วงเงนิรวม สกลุเงนิ   22 ไมม่ ี

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 
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 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 
 

ฟิลดอ์อบเจกตท่ี์กาํหนดเอง: การจดัเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุกอ่นการอมิปอรต์ฟิลด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเองสาํหรบัออบเจกต์ทีก่าํหนดเองเขา้ไปใน Oracle CRM On 
Demand ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิของคาํแนะนําในหวัขอ้ คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนินการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ออบเจกตท่ี์กาํหนดเอง 01, ออบเจกตท่ี์กาํหนดเอง 02 และออบเจกตท่ี์กาํหนดเอง 03 
ขอ้มลูในตารางต่อไปนี้ใชส้าํหรบัออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01, ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 02 และออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 03 เทา่นัน้    

ค่าดีฟอลต์ช่ือฟิลดข์องออบเจกต์ท่ีกาํหนดเอง ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด 

ชือ่ ขอ้ความ 50 

ทีต่ัง้บรษิทั ขอ้ความ 50 

คาํอธบิาย ขอ้ความ 16,350 

ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 04-15  ขอ้ความ 50  

ฝา่ย ขอ้ความ 50 

ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอกของออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 04-15  ขอ้ความ 30 

ID การใชร้ว่มกนั ขอ้ความ 30 

ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอก ขอ้ความ 30 

เจา้ของ อเีมล ์ 50 

กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก ขอ้ความ 50 

สกลุเงนิ ขอ้ความ 20 

การคน้หาด่วน 1 ขอ้ความ 50 

การคน้หาด่วน 2 ขอ้ความ 50 

รายการสาํหรบัเลอืกทีจ่ดัทาํดชันี 1 ขอ้ความ 30 

รายการสาํหรบัเลอืกทีจ่ดัทาํดชันี 2 ขอ้ความ 30 

รายการสาํหรบัเลอืกทีจ่ดัทาํดชันี 3 ขอ้ความ 30 

รายการสาํหรบัเลอืกทีจ่ดัทาํดชันี 4 ขอ้ความ 30 

รายการสาํหรบัเลอืกทีจ่ดัทาํดชันี 5 ขอ้ความ 30 

เลขทีท่ ีจ่ดัทาํดชันี ตวัเลข 16 
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ค่าดีฟอลต์ช่ือฟิลดข์องออบเจกต์ท่ีกาํหนดเอง ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด 

วนัทีท่ ีจ่ดัทาํดชันี วนัที/่เวลา 32 

สกลุเงนิทีจ่ดัทาํดชัน ี สกลุเงนิ  25 

ชอ่งทาํเครือ่งหมายทีจ่ดัทาํดชัน ี บูลนี 1 

ประเภท ขอ้ความ 30 

บรษิทั ขอ้ความ 100 

แคมเปญ ขอ้ความ 100 

ผูต้ดิต่อ ขอ้ความ 255 

ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01 ขอ้ความ 50 

ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 02 ขอ้ความ 50 

ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 03 ขอ้ความ 50 

ตวัแทนจําหน่าย ขอ้ความ 100 

กจิกรรม ขอ้ความ 50 

เงนิทุน  ขอ้ความ 50 

ครวัเรอืน ขอ้ความ 50 

ลดี ขอ้ความ 255 

โอกาสทางการขาย ขอ้ความ 100 

พอรต์โฟลโิอ ขอ้ความ 100 

ผลติภณัฑ์ ขอ้ความ 100 

คาํขอบรกิาร ขอ้ความ 64 

ทางแกป้ญัหา ขอ้ความ 100 

ยานพาหนะ ขอ้ความ 100 

ID ภายนอกของบรษิทั ขอ้ความ 30 

ID ภายนอกของแคมเปญ ขอ้ความ 30 

ID ภายนอกของผูต้ดิต่อ ขอ้ความ 30 

ID ภายนอกของออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01 ขอ้ความ 30 

ID ภายนอกของออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 02 ขอ้ความ 30 

ID ภายนอกของออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 03 ขอ้ความ 30 

ID ภายนอกของลดี ขอ้ความ 30 
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ค่าดีฟอลต์ช่ือฟิลดข์องออบเจกต์ท่ีกาํหนดเอง ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด 

ID ภายนอกของโอกาสทางการขาย ขอ้ความ 30 

ID ภายนอกของเจา้ของ ขอ้ความ 30 

ID ภายนอกของพอรต์โฟลโิอ ขอ้ความ 30 

ID ภายนอกของผลติภณัฑ์ ขอ้ความ 30 

ID ภายนอกของคาํขอบรกิาร ขอ้ความ 30 

ID ภายนอกของทางแกป้ญัหา   ขอ้ความ 30 

 

ออบเจกตท่ี์กาํหนดเอง 04 และสงูกว่า 
ขอ้มลูในตารางต่อไปนี้ใชส้าํหรบัออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 04 และสงูกวา่เทา่นัน้    

ค่าดีฟอลต์ช่ือฟิลดข์องออบเจกต์ท่ีกาํหนดเอง ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด 

บรษิทั ขอ้ความ 100 

กจิกรรม ขอ้ความ 100 

สมดุบนัทกึ สตรงิ 150 

ID สมดุบนัทกึ สตรงิ 15 

แคมเปญ ขอ้ความ 100 

ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01-15  ขอ้ความ 50  

ตวัแทนจําหน่าย ขอ้ความ 100 

คาํอธบิาย ขอ้ความ 16,350 

วนัทีแ่ลกเปลีย่น วนัที ่ 32 

ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอก ขอ้ความ 30 

กจิกรรม ขอ้ความ 50 

เงนิทุน ขอ้ความ 50 

คาํขอเงนิทนุ ขอ้ความ 50 

ครวัเรอืน ขอ้ความ 1 

ชอ่งทาํเครือ่งหมายทีจ่ดัทาํดชัน ี บูลนี 1 

สกลุเงนิทีจ่ดัทาํดชัน ี สกลุเงนิ 25 

วนัทีท่ ีจ่ดัทาํดชันี วนัเวลา 32 
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ค่าดีฟอลต์ช่ือฟิลดข์องออบเจกต์ท่ีกาํหนดเอง ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด 

เลขทีท่ ีจ่ดัทาํดชันี ตวัเลข 16 

รายการสาํหรบัเลอืกทีจ่ดัทาํดชันี 1 ขอ้ความ 30 

รายการสาํหรบัเลอืกทีจ่ดัทาํดชันี 2 ขอ้ความ 30 

รายการสาํหรบัเลอืกทีจ่ดัทาํดชันี 3 ขอ้ความ 30 

รายการสาํหรบัเลอืกทีจ่ดัทาํดชันี 4 ขอ้ความ 30 

รายการสาํหรบัเลอืกทีจ่ดัทาํดชันี 5 ขอ้ความ 30 

ID การใชร้ว่มกนั ขอ้ความ 30 

ลดี ขอ้ความ 225 

ชือ่ ขอ้ความ 50 

โอกาสทางการขาย ขอ้ความ 100 

เจา้ของ อเีมล ์ 50 

พอรต์โฟลโิอ ขอ้ความ 100 

ผลติภณัฑ์ ขอ้ความ 100 

การคน้หาด่วน 1 ขอ้ความ 50 

การคน้หาด่วน 2 ขอ้ความ 50 

คาํขอบรกิาร ขอ้ความ 64 

ประเภท ขอ้ความ 30 

ยานพาหนะ ขอ้ความ 100 

ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอกของบรษิทั ขอ้ความ 30 

ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอกของกจิกรรม ขอ้ความ 30 

ID ระบบภายนอกของสนิทรพัย์ ขอ้ความ 30 

ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอกของแคมเปญ ขอ้ความ 30 

ID ระบบภายนอกของบรษิทั ขอ้ความ 30 

ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอกของผูต้ดิต่อ ขอ้ความ 30 

ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอกของออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01-15  ขอ้ความ 30 

ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอกของตวัแทนจําหน่าย ขอ้ความ 30 

ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอกของคาํขอเงนิทนุ ขอ้ความ 30 

ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอกของครวัเรอืน ขอ้ความ 30 
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ค่าดีฟอลต์ช่ือฟิลดข์องออบเจกต์ท่ีกาํหนดเอง ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด 

ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอกของโอกาสทางการขาย  ขอ้ความ 30 

ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอกของเจา้ของ ขอ้ความ 30 

ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอกของพอรต์โฟลโิอ  ขอ้ความ 30 

ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอกของผลติภณัฑ์ ขอ้ความ 30 

ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอกของคาํขอบรกิาร ขอ้ความ 30 

ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอกของคาํขอทางแกป้ญัหา  ขอ้ความ 30 

ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอกของยานพาหนะ  ขอ้ความ 30 

 
 

ฟิลดค์วามเสียหาย: การจดัเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุ กอ่นการอมิปอรต์ขอ้มลูความเสยีหายลงใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิของคาํแนะนําในหวัขอ้ คําแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว หวัขอ้นี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On 
Demand Financial Services Edition 

ขอ้มลูในตารางต่อไปนี้ใชไ้ดก้บัขอ้มลูความเสยีหายเทา่นัน้ 

ช่ือฟิลดค์วามเสียหาย ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

การเรยีกรอ้ง ขอ้ความ 15 ฟิลด์ทีก่าํหนดลว่งหน้าสาํหรบัเรคคอรด์ทีต่รงกนั 

การเรยีกรอ้ง: ID ระบบภายนอก ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

รหสัสกลุเงนิ รายการสาํหรบัเลอืก 20 ไมม่ ี

ความเสยีหาย ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

คาํอธบิายความเสยีหาย ขอ้ความ 16,350 หากฟิลด์คาํอธบิายในไฟลอ์มิปอรต์ยาวเกนิ 16,350 ตวัอกัษร 
ขอ้ความจะถูกตดัใหเ้หลอื 16,252 ตวัอกัษร 
และตวัอกัษรทีเ่หลอืจะถูกใสไ่วใ้นหมายเหตุทีเ่ชือ่มโยง 
โดยแต่ละหมายเหตุจะมไีดไ้มเ่กนิ 16,350 ตวัอกัษร  

ชือ่ความเสยีหาย ขอ้ความ   50 ฟิลดท์ีก่าํหนดลว่งหน้าสาํหรบัเรคคอรด์ทีต่รงกนั 

คาํอธบิายทรพัย์สนิทีเ่สยีหาย ขอ้ความ 16,350 หากฟิลด์คาํอธบิายในไฟลอ์มิปอรต์ยาวเกนิ 16,350 ตวัอกัษร 
ขอ้ความจะถูกตดัใหเ้หลอื 16,252 ตวัอกัษร 
และตวัอกัษรทีเ่หลอืจะถูกใสไ่วใ้นหมายเหตุทีเ่ชือ่มโยง 
โดยแต่ละหมายเหตุจะมไีดไ้มเ่กนิ 16,350 ตวัอกัษร  

ประเภททรพัย์สนิทีเ่สยีหาย ขอ้ความ   50 ไมม่ ี
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ช่ือฟิลดค์วามเสียหาย ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ฝา่ย ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

จํานวนเงนิทีป่ระมาณการ สกลุเงนิ   22 ไมม่ ี

วนัทีแ่ลกเปลีย่น วนัที/่เวลา ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี

ID ระบบภายนอก ขอ้ความ   50 ไมม่ ี

อปัเดตภายนอกลา่สดุ วนัที/่เวลา   ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี

ทีม่าภายนอก ขอ้ความ   50 ไมม่ ี

ID การใชร้ว่มกนั ขอ้ความ   30 ไมม่ ี

ทรพัย์สนิประกนัภยั ขอ้ความ  15 ฟิลดท์ีก่าํหนดลว่งหน้าสาํหรบัเรคคอรด์ทีต่รงกนั 

ทรพัย์สนิประกนัภยั: ID ระบบภายนอก ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

เจา้ของ ขอ้ความ 15 ไมม่ ี

กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

เลขทีท่รพัย์สนิ ตวัเลข   22 ไมม่ ี

เจา้ของ: ID ทีไ่ม่ซํ้ากนัภายนอก ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 
 

ฟิลดก์ารลงทะเบียนข้อตกลง: การเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้มขีอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล ์CSV ของคณุกอ่นทาํการอมิปอรต์การลงทะเบยีนขอ้ตกลงเขา้ใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นรายละเอยีดเพิม่เตมิใหก้บัคาํแนะนําทีอ่ธบิายไวใ้นหวัขอ้ คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 
กอ่นอืน่คุณตอ้งตรวจสอบขอ้มลูการอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ช่ือฟิลด์ การลงทะเบียนข้อตกลงดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

สถานะการอนุมตั ิ รายการส◌ําหรบัเลอืก 30 คา่ทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัฟิลดน์ี้คอื: รอการอนุมตั ิอนุมตัแิลว้ ปฏเิสธ สง่คนื 
ยกเลกิ และ หมดอาย ุ 

วนัทีอ่นุมตั ิ วนัที ่ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี 
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ช่ือฟิลด์ การลงทะเบียนข้อตกลงดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ผูต้ดิต่อทีเ่กีย่วขอ้ง รายการสาํหรบัเลอืก  100 ไมม่ ี 

ลกูคา้ทีเ่กีย่วขอ้ง  รายการสาํหรบัเลอืก  100 ไมม่ ี 

ลดีทีเ่กีย่วขอ้ง ขอ้ความ 100  ไมม่ ี

ลดีทีเ่กีย่วขอ้ง: ID ทีไ่ม่ซํ้ากนัภายนอก ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

ลดีทีเ่กีย่วขอ้ง: ชือ่ ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

ลดีทีเ่กีย่วขอ้ง: นามสกลุ  ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

ลดีทีเ่กีย่วขอ้ง: ID การใชร้่วมกนั ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

ลดีทีเ่กีย่วขอ้ง: นามสกลุ ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

โอกาสทางการขายทีเ่กีย่วขอ้ง รายการสาํหรบัเลอืก 100 ไมม่ ี 

โทรศพัทเ์คลือ่นที ่ ขอ้ความ 40 ไมม่ ี 

เมอืง ขอ้ความ 50 ไมม่ ี 

วนัทีปิ่ด วนัที ่ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี 

ชือ่บรษิทั ขอ้ความ 50 ไมม่ ี 

แปลงเป็นโอกาสทางการขาย ชอ่งทาํเครือ่งหมาย ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี 

ประเทศ รายการสาํหรบัเลอืก 50 ไมม่ ี 

ผูอ้นุมตัปิจัจบุนั รายการสาํหรบัเลอืก 100 ไมม่ ี 

จดัทาํ: วนัที ่ วนัเวลา ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี 

สกลุเงนิ รายการสาํหรบัเลอืก ไมส่ามารถใชไ้ด ้ คณุไมส่ามารถแกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืกนี้ 
ดงันัน้คา่ทีคุ่ณอมิปอรต์ตอ้งตรงกนักบัคา่ทีใ่ชไ้ด้ 

ขนาดการซือ้ขาย สกลุเงนิ 15 ไมม่ ี 

คาํอธบิาย ขอ้ความ 255 ไมม่ ี 

ฝา่ย ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

อเีมล ์ ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

อตัราแลกเปลีย่น วนัที ่ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี 

วนัทีห่มดอาย ุ วนัที ่ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี 

ID ภายนอก ขอ้ความ 40 ไมม่ ี 

แฟกซ์ ขอ้ความ 40 ไมม่ ี 

ผูอ้นุมตัขิ ัน้สดุทา้ย รายการสาํหรบัเลอืก 100 ไมม่ ี 
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ช่ือฟิลด์ การลงทะเบียนข้อตกลงดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ชือ่ ขอ้ความ 50 ไมม่ ี 

ตําแหน่ง ขอ้ความ 75 ไมม่ ี 

นามสกลุ ขอ้ความ 50 ไมม่ ี 

ชือ่กลาง ขอ้ความ 50 ไมม่ ี 

แกไ้ข: วนัที ่ วนัเวลา ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี 

นาย/คณุ รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี 

ชือ่ ขอ้ความ 100 ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นโดยคา่ดฟีอลต ์
โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เรคคอรด์ทัง้หมดมคีา่อยู่ในฟิลด์นี้กอ่นทีค่ณุจะ

ทาํการอมิปอรต์ 

ผูต้ดิต่อใหม ่ ชอ่งทาํเครือ่งหมาย ไมส่ามารถใชไ้ด้  ไมม่ ี 

ลกูคา้ใหม่ ชอ่งทาํเครือ่งหมาย ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี 

โอกาสทางการขายใหม ่ ชอ่งทาํเครือ่งหมาย ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ฟิลด์นี้ระบุว่าโอกาสทางการขายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทะเบยีนขอ้ตกลงเป็

นโอกาสทางการขายใหม่ 

ขัน้ตอนต่อไป ขอ้ความ 250 ไมม่ ี 

วตัถุประสงค์ ขอ้ความ 100 ไมม่ ี

วตัถุประสงค์: ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอก ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

เจา้ของ  รายการสาํหรบัเลอืก 30 ขอ้มลูในฟิลด์นี้ตอ้งตรงกบั ID ผูใ้ชข้องผูใ้ช ้Oracle CRM 
On Demand ทีม่อียู ่หากเรคคอรด์ไมม่คีา่ทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัฟิลด์นี้ 
(รวมทัง้ไมม่คีา่ใดๆ) คา่ของฟิลด์จะถูกตัง้คา่เป็น ID 
ผูใ้ชข้องผูใ้ชท้ีท่าํการอมิปอร์ต 

หากฟิลด์นี้ไมไ่ดถู้กแมปไวก้บัฟิลด์ทีอ่มิปอรต์ทีถู่กตอ้งขณะทีร่นัโปรแกรม

ชว่ยอมิปอรต์ เจา้ของจะถูกตัง้คา่เป็น ID 
ผูใ้ชข้องผูใ้ชท้ีท่าํการอมิปอรต์สาํหรบัเรคคอรด์ทัง้หมดทีอ่มิปอรต์  

ID ภายนอกของเจา้ของ ขอ้ความ 30 ไมม่ ี 

บรษิทัคูค่า้ของเจา้ของ รายการสาํหรบัเลอืก 100 ฟิลด์นี้จะแสดงบรษิทัหุน้สว่นของเจา้ของการลงทะเบยีนขอ้ตกลงโดยอตัโ

นมตัติามคา่ดฟีอลต์  ฟิลด์นี้เป็นแบบอ่านอย่างเดยีว 
ขัน้ตอนการอปัโหลดใน Oracle CRM On Demand 
จะไมส่ามารถอปัเดตฟิลด์นี้ได ้

บรษิทัคูค่า้แรกเริม่ รายการสาํหรบัเลอืก 100 คูค่า้ทีค่น้พบโอกาสทางการขายเป็นรายแรก 
คูค่า้นี้มกัจะเป็นคู่คา้หลกัแต่อาจไมใ่ชก่ไ็ด้ ฟิลด์นี้จะมขีอ้มลูหรอืไม่กไ็ด ้

โปรแกรมคู่คา้  รายการสาํหรบัเลอืก 50 ไมม่ ี 

กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

รหสัไปรษณยี์ ขอ้ความ 30 ไมม่ ี 
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ช่ือฟิลด์ การลงทะเบียนข้อตกลงดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

คูค่า้หลกั รายการสาํหรบัเลอืก 100 คูค่า้หลกัเป็นผูร้บัผดิชอบการลงทะเบยีนขอ้ตกลง 
ฟิลด์นี้ใชร้ว่มกบัฟิลด์ทีต่ ัง้ของคูค่า้หลกัเพือ่ระบุถงึคูค่า้ไดโ้ดยไมซ่ํ้ากนั 
ฟิลด์นี้ตอ้งไมเ่ป็นนลั 

ทีต่ัง้คูค่า้หลกั ขอ้ความ  50 ทีต่ัง้ของคูค่า้หลกัทีก่ลา่วถงึในเซลล์กอ่นหน้า 
ฟิลด์นี้ใชร้ว่มกบัฟิลด์คูค่า้หลกัเพือ่ระบุถงึคู่คา้ไดโ้ดยไมซ่ํ้ากนั 
ฟิลด์นี้ตอ้งไมเ่ป็นนลั 

ความสนใจในผลติภณัฑ ์ ขอ้ความ 100 ไมม่ ี 

เหตุผลทีป่ฏเิสธ  รายการสาํหรบัเลอืก  30 ไมม่ ี 

ราคาพเิศษทีข่อ ชอ่งทาํเครือ่งหมาย ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี 

สถานะ รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี 

ทีอ่ยู ่ ขอ้ความ 100 ไมม่ ี 

สถานะการสง่ รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัฟิลดน์ี้คอื: ไมไ่ดส้ง่ สง่แลว้ และ เรยีกคนื 

วนัทีส่ง่ วนัเวลา ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี 

การสนบัสนุนทีข่อ ชอ่งทาํเครือ่งหมาย ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี 

หมายเลขโทรศพัท ์ ขอ้ความ 40 ไมม่ ี 

ประเภท รายการสําหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์ทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัฟิลด์นี้คอื: มาตรฐาน และ ไมม่าตรฐาน  

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 
 

ฟิลดต์วัแทนจาํหน่าย: การจดัเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุกอ่นการอมิปอรต์ฟิลด์ตวัแทนจําหน่ายลงใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิของคาํแนะนําในหวัขอ้ คําแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

หมายเหตุ: สว่นนี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Automotive Edition 

ค่าดีฟอลต์ช่ือฟิลดต์วัแทนจาํหน่าย ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ชือ่ ขอ้ความ 100 ไมม่ ี
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เวบ็ไซต์ ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

เวบ็ไซต์ ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

ตวัแทนจําหน่ายหลกั ขอ้ความ 100 ไมม่ ี

สถานะ ขอ้ความ 255 ไมม่ ี

เวบ็ไซต์หลกั ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

หมายเลขโทรศพัท ์ โทรศพัท์ 40 ไมม่ ี

อเีมล ์ ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

URL ขอ้ความ 100 ไมม่ ี

สถานะ ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

หมายเลขแฟกซ ์ โทรศพัท์ 40 ไมม่ ี

สกลุเงนิ ขอ้ความ 20 ไมม่ ี

ขัน้ตอน  ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

การจดัอนัดบั ตวัเลข 16 ไมม่ ี

ทีอ่ยู่ทีเ่รยีกเกบ็ รายการสาํหรบัเลอืก 100 ฟิลด์นี้จะพรอ้มใชง้านเฉพาะเมือ่มกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัสาํหรบับรษิทัขอ

งคณุ  

คา่นี้จะตอ้งตรงกบัฟิลด์ชือ่ทีอ่ยู่ในเรคคอรด์ทีอ่ยู่ทีม่อียู่ นอกจากนี้ 
หากใชง้านการตัง้คา่ ตรวจสอบทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั 
คา่นี้จะตอ้งตรงกบัเรคคอรด์ทีอ่ยู่ทีม่ซี ึง่ผา่นการตรวจสอบแลว้ 

ทีอ่ยู่ทีเ่รยีกเกบ็ 1 ขอ้ความ 200 สาํหรบัคาํอธบิายวธิกีารแมปฟิลด์ทีอ่ยู่ตามประเทศ โปรดดูที ่
เกีย่วกบัการแมปประเทศและทีอ่ยู ่(ในหน้า 475) 

ฟิลด์นี้จะไมพ่รอ้มใชง้านหากมกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัสาํหรบับรษิทัของคุ

ณ  

ทีอ่ยู่ทีเ่รยีกเกบ็ 2, 3 ขอ้ความ รายการละ 100 ฟิลด์นี้จะไมพ่รอ้มใชง้านหากมกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัสาํหรบับรษิทัของคุ

ณ  

เมอืงทีเ่รยีกเกบ็ ขอ้ความ 50 ฟิลด์นี้จะไมพ่รอ้มใชง้านหากมกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัสาํหรบับรษิทัของคุ

ณ  



การจดัการ Oracle CRM On Demand 

 

574  การจดัการ Oracle CRM On Demand Release 37 
สงิหาคม 2018 
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ประเทศทีเ่รยีกเกบ็ รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์ทีถู่กตอ้งคอืชือ่ของทกุประเทศบนโลก 
คา่ทีถู่กตอ้งของสหรฐัอเมรกิาคอื สหรฐัอเมรกิาOracle CRM On 
Demand ไมอ่นุญาตใหแ้กไ้ขคา่ทีถู่กตอ้งของฟิลด์นี้ 
โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลูทีอ่มิปอรต์ตรงกนักบัคา่ทีถู่กตอ้งของฟิลด์นี้

กอ่นทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลู (โปรดดูที ่เกีย่วกบัการแมปประเทศและทีอ่ยู่ 
(ในหน้า 475)) 

ฟิลด์นี้จะไมพ่รอ้มใชง้านหากมกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัสาํหรบับรษิทัของคุ

ณ  

ตูไ้ปรษณยี์/รหสัธนาคารทีเ่รยีกเกบ็ ขอ้ความ 30 หากไฟลข์องคุณมทีีอ่ยู่นอกสหรฐัอเมรกิา 
ใหแ้มปรายการทีอ่ยู่ต่อไปนี้กบัฟิลด์นี้: นคิม/สว่น, รหสั CEDEX, 
ทีอ่ยู่ 4, URB และเมอืง (โปรดดูที ่เกีย่วกบัการแมปประเทศและทีอ่ยู่ 
(ในหน้า 475)) 

ฟิลด์นี้จะไมพ่รอ้มใชง้านหากมกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัสาํหรบับรษิทัของคุ

ณ  

จงัหวดัทีเ่รยีกเกบ็ ขอ้ความ  50 หากไฟลข์องคุณมทีีอ่ยู่นอกสหรฐัอเมรกิา 
ใหแ้มปรายการทีอ่ยู่ต่อไปนี้หรอืทีอ่ยู่อืน่ทีเ่ทยีบเทา่กบัรฐัของสหรฐัอเมรกิากั

บฟิลด์นี้: รฐั MEX, รฐั BRA, เขต, สว่นพืน้ที,่ เกาะ, จงัหวดั, 
พืน้ที,่ เอมเิรต และแควน้ (โปรดดูที ่เกีย่วกบัการแมปประเทศและทีอ่ยู่ 
(ในหน้า 475)) 

ฟิลด์นี้จะไมพ่รอ้มใชง้านหากมกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัสาํหรบับรษิทัของคุ

ณ  

รฐัในสหรฐัอเมรกิาทีเ่รยีกเกบ็ รายการสาํหรบัเลอืก 2 คา่ดฟีอลต์ทีถู่กตอ้ง คอื 
ตวัย่อมาตรฐานสองตวัอกัษรสาํหรบัรฐัทัง้หมดในสหรฐัฯ 
(ตวัพมิพใ์หญ่ทัง้หมด) Oracle CRM On Demand 
จะไมอ่นุญาตใหม้กีารแกไ้ขคา่ทีถู่กตอ้งของฟิลด์นี้ 
โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลูทีอ่มิปอรต์ตรงกบัคา่ทีถู่กตอ้งของฟิลด์นี้กอ่

นทาํการอมิปอรต์ขอ้มลู 

ฟิลด์นี้จะไมพ่รอ้มใชง้านหากมกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัสาํหรบับรษิทัของคุ

ณ  

รหสัไปรษณยี์ทีเ่รยีกเกบ็ ขอ้ความ  30 ฟิลด์นี้จะไมพ่รอ้มใชง้านหากมกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัสาํหรบับรษิทัของคุ

ณ  

ID ภายนอกทีอ่ยู่เรยีกเกบ็ ขอ้ความ  30 หากใชง้านทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัสาํหรบับรษิทัของคุณ 
ประเภทขอ้มลูสาํหรบัฟิลด์นี้จะกลายเป็นรายการสําหรบัเลอืก 
คา่สาํหรบัฟิลด์นี้จะตอ้งตรงกบั ID 
ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอกของเรคคอรด์ทีอ่ยู่ทีม่อียู่ 
นอกจากนี้หากใชง้านการตัง้คา่การตรวจสอบทีอ่ยู่ใชร้ว่มกนั 
คา่นี้จะตอ้งตรงกบัเรคคอรด์ทีอ่ยู่ทีผ่า่นการตรวจสอบทีม่อียู่ 
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ทีอ่ยู่ทีร่บัสนิคา้ ขอ้ความ  30 ฟิลด์นี้จะพรอ้มใชง้านเฉพาะเมือ่มกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัสาํหรบับรษิทัขอ

งคณุ  

คา่นี้จะตอ้งตรงกบัฟิลด์ชือ่ทีอ่ยู่ในเรคคอรด์ทีอ่ยู่ทีม่อียู่ นอกจากนี้ 
หากใชง้านการตัง้คา่ ตรวจสอบทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั 
คา่นี้จะตอ้งตรงกบัเรคคอรด์ทีอ่ยู่ทีม่ซี ึง่ผา่นการตรวจสอบแลว้ 

ทีอ่ยู่ทีร่บัสนิคา้ 1 ขอ้ความ 200 สาํหรบัคาํอธบิายวธิกีารแมปฟิลด์ทีอ่ยู่ตามประเทศ โปรดดูที ่
เกีย่วกบัการแมปประเทศและทีอ่ยู ่(ในหน้า 475) 

ฟิลด์นี้จะไมพ่รอ้มใชง้านหากมกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัสาํหรบับรษิทัของคุ

ณ  

ทีอ่ยู่ทีร่บัสนิคา้ 2, 3 ขอ้ความ รายการละ 100 สาํหรบัคาํอธบิายวธิกีารแมปฟิลด์ทีอ่ยู่ตามประเทศ โปรดดูที ่
เกีย่วกบัการแมปประเทศและทีอ่ยู ่(ในหน้า 475) 

ฟิลด์นี้จะไมพ่รอ้มใชง้านหากมกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัสาํหรบับรษิทัของคุ

ณ  

เมอืงทีส่ง่สนิคา้ ขอ้ความ 50 ฟิลด์นี้จะไมพ่รอ้มใชง้านหากมกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัสาํหรบับรษิทัของคุ

ณ  

ประเทศทีส่ง่สนิคา้ รายการสาํหรบัเลอืก  30 คา่ดฟีอลต์ทีถู่กตอ้งคอืชือ่ของทกุประเทศบนโลก 
คา่ทีถู่กตอ้งของสหรฐัอเมรกิาคอื สหรฐัอเมรกิา Oracle CRM On 
Demand ไมอ่นุญาตใหแ้กไ้ขคา่ทีถู่กตอ้งของฟิลด์นี้ 
โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลูทีอ่มิปอรต์ตรงกนักบัคา่ทีถู่กตอ้งของฟิลดน์ี้

กอ่นทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลู (โปรดดูที ่เกีย่วกบัการแมปประเทศและทีอ่ยู่ 
(ในหน้า 475)) 

ฟิลด์นี้จะไมพ่รอ้มใชง้านหากมกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัสาํหรบับรษิทัของคุ

ณ  

ตูไ้ปรษณยี์/รหสัธนาคารทีส่ง่สนิคา้ ขอ้ความ 30 หากไฟลข์องคุณมทีีอ่ยู่นอกสหรฐัอเมรกิา 
ใหแ้มปรายการทีอ่ยู่ต่อไปนี้กบัฟิลด์นี้: นคิม/สว่น, รหสั CEDEX, 
ทีอ่ยู่ 4, URB และเมอืง (โปรดดูที ่เกีย่วกบัการแมปประเทศและทีอ่ยู่ 
(ในหน้า 475)) 

ฟิลด์นี้จะไมพ่รอ้มใชง้านหากมกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัสาํหรบับรษิทัของคุ

ณ  

จงัหวดัทีส่ง่สนิคา้ ขอ้ความ 50 หากไฟลข์องคุณมทีีอ่ยู่นอกสหรฐัอเมรกิา 
ใหแ้มปรายการทีอ่ยู่ต่อไปนี้หรอืทีอ่ยู่อืน่ทีเ่ทยีบเทา่กบัรฐัของสหรฐัอเมรกิากั

บฟิลด์นี้: รฐั MEX, รฐั BRA, เขต, สว่นพืน้ที,่ เกาะ, จงัหวดั, 
พืน้ที,่ เอมเิรต และแควน้ (โปรดดูที ่เกีย่วกบัการแมปประเทศและทีอ่ยู ่
(ในหน้า 475)) 

ฟิลด์นี้จะไมพ่รอ้มใชง้านหากมกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัสาํหรบับรษิทัของคุ

ณ  
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รฐัในสหรฐัอเมรกิาทีส่ง่สนิคา้ รายการสาํหรบัเลอืก 2 คา่ดฟีอลต์ทีใ่ชไ้ด ้คอื 
คาํย่อมาตรฐานสองตวัอกัษรสาํหรบัรฐัทัง้หมดในสหรฐัฯ 
(ใชต้วัพมิพใ์หญ่ทัง้หมด) Oracle CRM On Demand 
จะไมอ่นุญาตใหท้าํการแกไ้ขคา่ทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัฟิลด์นี้ 
ใหต้รวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลูทีอ่มิปอรต์ตรงกบัคา่ทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัฟิลด์นี้กอ่น

ทาํการอมิปอรต์ขอ้มลู 

ฟิลด์นี้จะไมพ่รอ้มใชง้านหากมกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัสาํหรบับรษิทัของคุ

ณ  

รหสัไปรษณยี์ทีส่ง่สนิคา้ ขอ้ความ 30 ฟิลด์นี้จะไมพ่รอ้มใชง้านหากมกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัสาํหรบับรษิทัของคุ

ณ  

ID ภายนอกของทีอ่ยู่ทีร่บัสนิคา้ ขอ้ความ  30 หากใชง้านทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัสาํหรบับรษิทัของคุณ 
ประเภทขอ้มลูสาํหรบัฟิลด์นี้จะกลายเป็นรายการสําหรบัเลอืก 
คา่สาํหรบัฟิลด์นี้จะตอ้งตรงกบั ID 
ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอกของเรคคอรด์ทีอ่ยู่ทีม่อียู่ 
นอกจากนี้หากใชง้านการตัง้คา่การตรวจสอบทีอ่ยู่ใชร้ว่มกนั 
คา่นี้จะตอ้งตรงกบัเรคคอรด์ทีอ่ยู่ทีผ่า่นการตรวจสอบทีม่อียู ่

ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอก ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

ID ภายนอกของตวัแทนจําหน่ายหลกั ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

ID เจา้ของหลกั ID 15 ไมม่ ี

ประเภทตวัแทนจําหน่าย ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

แกไ้ข: วนัทีภ่ายนอก วนัที/่เวลา 32 ไมม่ ี

เจา้ของ อเีมล ์ 50 ไมม่ ี

แกไ้ขโดย ขอ้ความ 255 ไมม่ ี

ID แถว ID 15 ไมม่ ี

ID การใชร้ว่มกนั ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง N ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

รายการสาํหรบัเลอืกทีจ่ดัทาํดชันี 1 ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

รายการสาํหรบัเลอืกทีจ่ดัทาํดชันี 2 ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

รายการสาํหรบัเลอืกทีจ่ดัทาํดชันี 3 ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

รายการสาํหรบัเลอืกทีจ่ดัทาํดชันี 4 ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

รายการสาํหรบัเลอืกทีจ่ดัทาํดชันี 5 ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

รายการสาํหรบัเลอืกทีจ่ดัทาํดชันี 6 ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

เลขทีท่ ีจ่ดัทาํดชันี ตวัเลข 16 ไมม่ ี
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วนัทีท่ ีจ่ดัทาํดชันี วนัที/่เวลา 32 ไมม่ ี

สกลุเงนิทีจ่ดัทาํดชัน ี สกลุเงนิ 25 ไมม่ ี

ขอ้ความแบบยาวทีจ่ดัทาํดชันี ขอ้ความ 255 ไมม่ ี

ขอ้ความแบบสัน้ทีจ่ดัทาํดชันี 1 ขอ้ความ 100 ไมม่ ี

ขอ้ความแบบสัน้ทีจ่ดัทาํดชันี 2 ขอ้ความ 100 ไมม่ ี

ชอ่งทาํเครือ่งหมายทีจ่ดัทาํดชัน ี บูลนี 1 ไมม่ ี

 
 

ฟิลดกิ์จกรรม: การจดัเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้มขีอ้มลูเฉพาะทีเ่กีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล ์CSV ของคณุกอ่นการอมิปอรต์ฟิลด์กจิกรรมลงใน Oracle CRM On Demand ขอ้มลูนี้ชว่ยเสรมิคาํแนะนําทีใ่หไ้วใ้นหวัขอ้ 
คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) กอ่นอืน่ คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ ฟิลด์ดฟีอลต ์ในตารางนี้มเีฉพาะชือ่เริม่แรก (ดฟีอลต์) ของแต่ละฟิลด์เทา่นัน้ ไมม่ชี ือ่ใดๆ ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคณุใน Oracle CRM On Demand 
หากคุณไมพ่บฟิลด์ทีต่อ้งการขณะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้ดิต่อผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุเพือ่สอบถามชือ่ใหมข่องฟิลดด์งักลา่ว 

ช่ือฟิลด์ กิจกรรม ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ID แถว ID 15 ไมม่ ี 

ผลติภณัฑ์  รายการสาํหรบัเลอืก 100 ไมม่ ี 

ชนดิผลติภณัฑ์ รายการสาํหรบัเลอืก 100 ไมม่ ี 

ชือ่ย่อของเจา้ของ ขอ้ความ 50 ไมม่ ี 

คาํอธบิาย ขอ้ความ 250 ไมม่ ี 

ฝา่ย ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

รายละเอยีดเซสชนั ขอ้ความ 500 ไมม่ ี 

ชือ่ของเจา้ของ ขอ้ความ 50 ไมม่ ี 

นามสกลุของเจา้ของ ขอ้ความ 50 ไมม่ ี 

ID เจา้ของหลกั ID 15 ไมม่ ี 

กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

ID การใชร้ว่มกนั ขอ้ความ 30 ไมม่ ี 

ID ระบบภายนอก ขอ้ความ 30 ไมม่ ี 
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ช่ือฟิลด์ กิจกรรม ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

เลขทีท่ ีจ่ดัทาํดชันี จํานวนเตม็ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ คา่ในฟิลด์นี้ตอ้งเป็นคา่ตวัเลขทีใ่ชไ้ดต้ัง้แต ่-2147483648 ถงึ 
2147483647 

รายการสาํหรบัเลอืกทีจ่ดัทาํดชันี 1 รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี 

รายการสาํหรบัเลอืกทีจ่ดัทาํดชันี 2 รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี 

รายการสาํหรบัเลอืกทีจ่ดัทาํดชันี 3 รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี 

รายการสาํหรบัเลอืกทีจ่ดัทาํดชันี 4 รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี 

รายการสาํหรบัเลอืกทีจ่ดัทาํดชันี 5  รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี 

รายการสาํหรบัเลอืกทีจ่ดัทาํดชันี 6 รายการสาํหรบัเลอืก  30 ไมม่ ี 

ขอ้ความแบบยาวทีจ่ดัทาํดชันี ขอ้ความ 255 ไมม่ ี

ขอ้ความแบบสัน้ทีจ่ดัทาํดชันี 1 ขอ้ความ 40 ไมม่ ี 

ขอ้ความแบบสัน้ทีจ่ดัทาํดชันี 2 ขอ้ความ 40 ไมม่ ี 

ประเภท  รายการสาํหรบัเลอืก 15 ไมม่ ี 

ทีต่ัง้ ขอ้ความ 100 ไมม่ ี 

ผูเ้ขา้รว่มสงูสดุ จํานวนเตม็ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ คา่ในฟิลด์นี้ตอ้งเป็นคา่ตวัเลขทีใ่ชไ้ดต้ัง้แต ่0 ถงึ 1000000 

ชือ่ ขอ้ความ 150  ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น  

วตัถุประสงคก์จิกรรม ขอ้ความ 500 ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น  

วนัทีเ่ริม่ตน้ วนัที/่เวลา ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี 

งบประมาณ สกลุเงนิ 15 ไมม่ ี 

เครดติ CME จํานวนเตม็ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ คา่ในฟิลด์นี้ตอ้งเป็นคา่ตวัเลขทีใ่ชไ้ดต้ัง้แต ่-2147483648 ถงึ 
2147483647 

วนัทีย่นืยนั วนัที/่เวลา ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี 

วนัทีส่ ิ้นสดุ วนัที/่เวลา ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี 

สถานะ รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 
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ฟิลดก์ารทดสอบ: การจดัเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุ กอ่นการอมิปอรต์ขอ้มลูการทดสอบลงใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิของคาํแนะนําในหวัขอ้ คําแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์ 

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ช่ือฟิลดก์ารทดสอบดีฟอลต์ ประเภทฟิลด์ ความยาวสูงสุด

  
ความเห็น 

ใชไ้ดต้ัง้แต ่ วนัที ่ 7 ไมม่ ี

ใชไ้ดถ้งึ วนัที ่ 7 ไมม่ ี

บรษิทั ขอ้ความ 100 ไมม่ ี

ผูต้ดิต่อ รายการสาํหรบัเลอืก 15 ใชฟิ้ลด์นี้หากผูต้ดิต่อของการทดสอบมอียู่แลว้ใน Oracle CRM On Demand 

คาํอธบิาย ขอ้ความ 255 ไมม่ ี

อเีมล ์ ขอ้ความ 100 ทีอ่ยู่อเีมลข์องผูต้ดิตอ่ของการทดสอบ 

คา่ธรรมเนยีมการทดสอบ สกลุเงนิ 22 ไมม่ ี

ID การทดสอบ ขอ้ความ 100 ขอแนะนําให ้ID ภายในสาํหรบัคอรส์เป็นแบบไมซ่ํ้ากนั 

ชือ่ ขอ้ความ 50 ใชฟิ้ลด์นี้เพือ่ป้อนชือ่ผูต้ดิตอ่ของการทดสอบเมือ่ไมม่ผีูต้ดิต่อใน Oracle CRM On 
Demand เทา่นัน้ 

รปูแบบ รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์ทีถู่กตอ้งมดีงันี้: หลายตวัเลอืก, คําถามและคําตอบ และผสม  

วธิกีารวดัเกรด รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์ทีถู่กตอ้งมดีงันี้: เกรด, คะแนน และผลคะแนน 

นามสกลุ ขอ้ความ 50 ใชฟิ้ลด์นี้เพือ่ป้อนนามสกลุผูต้ดิต่อของการทดสอบเมือ่ไมม่ผีูต้ดิต่อใน Oracle CRM On 
Demand เทา่นัน้ 

คะแนนสงูสดุ ตวัเลข 22 ไมม่ ี

สือ่ รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์ทีถู่กตอ้งมดีงันี้: ใชค้าํคอมพวิเตอร์, ใชเ้อกสาร และผสม 

ชือ่ ขอ้ความ 100 ขอแนะนําใหช้ือ่การทดสอบเป็นแบบไมซ่ํ้ากนั 

จํานวนคําถาม ตวัเลข 22 ไมม่ ี

วตัถุประสงค์ รายการสาํหรบัเลอืก 15 ไมม่ ี

เจา้ของ รายการสาํหรบัเลอืก 15 ไมม่ ี

คะแนนผา่น ตวัเลข 22 ไมม่ ี

ตวัเลอืกการชําระเงนิ รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์ทีถู่กตอ้งมดีงันี้: เชค็, บตัรเครดติ, เงนิสด และเงนิทุนทีไ่ดร้บั 

โทรศพัท์ โทรศพัท ์ 40 หมายเลขโทรศพัทข์องผูต้ดิต่อของการทดสอบ 

ผลติภณัฑห์ลกั รายการสาํหรบัเลอืก 15 ไมม่ ี

ชนดิผลติภณัฑห์ลกั รายการสาํหรบัเลอืก 15 ไมม่ ี
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สถานะ รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์ทีถู่กตอ้งมดีงันี้: รา่ง, ทีว่างแผน, ใชไ้ด,้ เลกิใช ้และไมใ่ชง้าน 

เวลาทีใ่ชไ้ด ้(นาท)ี ตวัเลข 22 ไมม่ ี

ประเภท รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์ทีถู่กตอ้งมดีงันี้: ควบคมุ และออนไลน์ การทดสอบจะถอืวา่ถูก ควบคมุ 
เมือ่ผูผ้า่นการคดัเลอืกถูกควบคุมระหวา่งการทดสอบ 

การมผีล (เดอืน) ตวัเลข  22 ไมม่ ี

เวบ็ไซต์ ขอ้ความ 100 URL ไปยงัเพจซึง่มขีอ้มลูการทดสอบเพิม่เตมิ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 

 ฟิลด์การทดสอบ 
 

ฟิลดก์ารลงทะเบียนการทดสอบ: การจดัเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุ กอ่นการอมิปอรต์ขอ้มลูการลงทะเบยีนการทดสอบลงใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิของคาํแนะนําในหวัขอ้ คําแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์ 

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ช่ือฟิลดก์ารลงทะเบียนการทดสอบดีฟอ

ลต์ 
ประเภทฟิลด์ ความยาวสูงสุด

  
ความเห็น 

คูค่า้ทีดู่แล รายการสาํหรบัเลอืก 15 บรษิทัทีเ่ป็นบุคคลทีส่ามทีจ่ดัการการทดสอบ โดยปกตขิอ้มลูจะมาจากรายการคูค่า้ทีดู่แลสาํหรบัการทดสอบ 

ชือ่ผูผ้า่นการคดัเลอืก รายการสาํหรบัเลอืก 15 ไมม่ ี

วนัทีเ่สรจ็สมบูรณ์ วนัที ่ 7 ไมม่ ี

สกลุเงนิ รายการสาํหรบัเลอืก 15 ไมม่ ี

คาํอธบิาย ขอ้ความ 255 ไมม่ ี

ชือ่การทดสอบ รายการสาํหรบัเลอืก 15 ไมม่ ี

วนัทีแ่ลกเปลีย่น วนัที ่ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี 

เกรดทีไ่ดร้บั ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

วตัถุประสงค์ รายการสาํหรบัเลอืก 15 ไมม่ ี

เจา้ของ รายการสาํหรบัเลอืก 15 ไมม่ ี
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คะแนนทีไ่ด ้ ตวัเลข 22 ไมม่ ี

คะแนนจะหมดอายุใน วนัที ่ 7 ไมม่ ี

วนัทีล่งทะเบยีน วนัที ่ 7 ฟิลด์นี้แสดงวนัทีป่จัจุบนัระหวา่งการจดัทาํเรคคอร์ด 
แต่คณุสามารถแกไ้ขระหวา่งและหลงัการจดัทาํเรคคอรด์ได ้

เลขทีก่ารลงทะเบยีน ขอ้ความ 50 โดยปกตเิลขทีก่ารลงทะเบยีนการทดสอบจะไมซ่ํ้ากนั 

สถานะการลงทะเบยีน รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์ทีถู่กตอ้งมดีงันี้: ทีล่งทะเบยีน ผา่นแลว้ และลม้เหลว 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 

 ฟิลด์การทดสอบ 
 

ฟิลดบ์ญัชีการเงิน: การจดัเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุกอ่นการอมิปอรต์บญัชกีารเงนิลงใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิของคาํแนะนําในหวัขอ้ คําแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว หวัขอ้นี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On 
Demand Financial Services Edition 

ขอ้มลูในตารางต่อไปนี้ใชไ้ดก้บัขอ้มลูบญัชกีารเงนิเทา่นัน้ 

ช่ือฟิลดบ์ญัชีการเงิน ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ผูถ้อืบญัช ี ขอ้ความ 15 ไมม่ ี

ผูถ้อืบญัช:ี ID ระบบภายนอก ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

ยอดดุล สกลุเงนิ 22 ไมม่ ี

ยอดดุล ณ วนัที/่เวลา ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี

สาขา ขอ้ความ 15 ไมม่ ี

สาขา: ID ระบบภายนอก ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

บญัชธีุรกจิ ขอ้ความ 15 ไมม่ ี

บญัชธีุรกจิ: ID ระบบภายนอก ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

แคมเปญ ขอ้ความ 15 ไมม่ ี
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ช่ือฟิลดบ์ญัชีการเงิน ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

แคมเปญ: ID ระบบภายนอก ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

รหสัสกลุเงนิ รายการสาํหรบัเลอืก 20 ไมม่ ี

คาํอธบิาย ขอ้ความ  16,350 หากฟิลด์คาํอธบิายในไฟลอ์มิปอรต์ยาวเกนิ 16,350 ตวัอกัษร 
ขอ้ความจะถูกตดัใหเ้หลอื 16,252 ตวัอกัษร 

ฝา่ย ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

วนัทีแ่ลกเปลีย่น วนัที/่เวลา ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี

ID ภายนอก ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

อปัเดตภายนอกลา่สดุ วนัที/่เวลา ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี

ทีม่าภายนอก ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

บญัชกีารเงนิ ขอ้ความ  50 ฟิลดท์ีก่าํหนดลว่งหน้าสาํหรบัเรคคอรด์ทีต่รงกนั 

เลขทีบ่ญัชกีารเงนิ ขอ้ความ  50 ไมม่ ี

ทีป่รกึษาทางการเงนิ ขอ้ความ 15 ไมม่ ี

ทีป่รกึษาทางการเงนิ: ID ระบบภายนอก ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

ถอืครองภายนอก บูลนี 1 ไมม่ ี

สถาบนัทีถ่อืครองภายนอก ขอ้ความ 15 ไมม่ ี

สถาบนัทีถ่อืครองภายนอก: ID ระบบภายนอก ขอ้ความ 30 ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอกของสถาบนัทีถ่อืครองภายนอก (บญัชธีุรกจิ) 
ทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์นี้ 

สาขาใหญ่ รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

ครวัเรอืน ขอ้ความ 15 ไมม่ ี

ครวัเรอืน: ID ระบบภายนอก ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

ID การใชร้ว่มกนั ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

รว่ม บูลนี 1 ไมม่ ี

วนัทีเ่ปิด วนัที ่ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี

เจา้ของ: ID ระบบภายนอก ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

บญัชกีารเงนิหลกั: ID ระบบภายนอก ขอ้ความ 50 ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอกของบญัชกีารเงนิทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์นี้ 

กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

พอรต์โฟลโิอ: ID ระบบภายนอก ขอ้ความ 30 ไมม่ ี
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ช่ือฟิลดบ์ญัชีการเงิน ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

บญัชหีลกั บูลนี 1 ไมม่ ี

ประเภท รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 
 

ฟิลดผ์ูถ้ือบญัชีการเงิน : การจดัเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุกอ่นการอมิปอรต์ผูถ้อืบญัชกีารเงนิลงใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้จะเพิม่เตมิคาํแนะนําทีใ่หใ้นหวัขอ้ คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) เริม่จากคณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว หวัขอ้นี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On 
Demand Financial Services Edition 

ขอ้มลูในตารางต่อไปนี้ใชไ้ดก้บัขอ้มลูผูถ้อืบญัชกีารเงนิเทา่นัน้  

ช่ือฟิลดผ์ูถ้อืบญัชีการเงิน ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

บญัชธีุรกจิ ขอ้ความ 15 ฟิลดท์ีก่าํหนดลว่งหน้าสาํหรบัเรคคอรด์ทีต่รงกนั 

บญัชธีุรกจิ: ID ระบบภายนอก ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

รหสัสกลุเงนิ รายการสาํหรบัเลอืก 20 ไมม่ ี

ฝา่ย ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

วนัทีแ่ลกเปลีย่น วนัที/่เวลา ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี

ID ระบบภายนอก ขอ้ความ  50 ไมม่ ี

อปัเดตภายนอกลา่สดุ วนัที/่เวลา ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี

ทีม่าภายนอก ขอ้ความ  50 ไมม่ ี

บญัชกีารเงนิ ขอ้ความ 15 ฟิลดท์ีก่าํหนดลว่งหน้าสาํหรบัเรคคอรด์ทีต่รงกนั 

บญัชกีารเงนิ: ID ระบบภายนอก ขอ้ความ 50 ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอกของบญัชกีารเงนิทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์นี้ 

ผูถ้อืบญัชกีารเงนิ ขอ้ความ 15 ไมม่ ี

ผูถ้อืบญัชกีารเงนิ: ID ระบบภายนอก ขอ้ความ 30 ไมม่ ี
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ช่ือฟิลดผ์ูถ้อืบญัชีการเงิน ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ชือ่ผูถ้อืบญัชกีารเงนิ ขอ้ความ 50 ฟิลด์ทีก่าํหนดลว่งหน้าสาํหรบัเรคคอรด์ทีต่รงกนั 

ครวัเรอืน ขอ้ความ 15 ไมม่ ี

ครวัเรอืน: ID ระบบภายนอก ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

วนัทีเ่ขา้ร่วม วนัที ่ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี

เจา้ของ ขอ้ความ 15 ไมม่ ี

เจา้ของ: ID ระบบภายนอก ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

ผูต้ดิต่อหลกั บูลนี 1 ไมม่ ี

บทบาท รายการสาํหรบัเลอืก 30 ฟิลดท์ีก่าํหนดลว่งหน้าสาํหรบัเรคคอรด์ทีต่รงกนั 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 
 

ฟิลดก์ารถือครองบญัชีการเงิน: การจดัเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุกอ่นการอมิปอรต์การถอืครองบญัชกีารเงนิลงใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิของคาํแนะนําในหวัขอ้ คําแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว หวัขอ้นี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On 
Demand Financial Services Edition 

ขอ้มลูในตารางต่อไปนี้ใชไ้ดก้บัขอ้มลูการถอืครองบญัชกีารเงนิเทา่นัน้ 

ช่ือฟิลดก์ารถอืครองบญัชีการเงิน ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

รหสัสกลุเงนิ รายการสาํหรบัเลอืก 20 ไมม่ ี

ฝา่ย ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

วนัทีแ่ลกเปลีย่น วนัที/่เวลา ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี

ID ระบบภายนอก ขอ้ความ  50 ไมม่ ี

อปัเดตภายนอกลา่สดุ วนัที/่เวลา ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี

ทีม่าภายนอก ขอ้ความ  50 ไมม่ ี
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ช่ือฟิลดก์ารถอืครองบญัชีการเงิน ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

บญัชกีารเงนิ ขอ้ความ 15 ฟิลดท์ีก่าํหนดลว่งหน้าสาํหรบัเรคคอรด์ทีต่รงกนั 

บญัชกีารเงนิ: ID ระบบภายนอก ขอ้ความ 50 ID 
ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอกของบญัชกีารเงนิทีเ่ชือ่มโยงกบัเรค

คอรด์นี้ 

ชือ่การถอืครองบญัชกีารเงนิ ขอ้ความ  50 ฟิลดท์ีก่าํหนดลว่งหน้าสาํหรบัเรคคอรด์ทีต่รงกนั 

ผลติภณัฑท์างการเงนิ ขอ้ความ 15 ฟิลด์ทีก่าํหนดลว่งหน้าสาํหรบัเรคคอรด์ทีต่รงกนั 

ผลติภณัฑท์างการเงนิ: ID ระบบภายนอก ขอ้ความ 50 ID 
ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอกของผลติภณัฑ์ทางการเงนิทีเ่ชือ่มโ

ยงกบัเรคคอรด์นี้ 

ID การใชร้ว่มกนั ขอ้ความ  30 ไมม่ ี

เจา้ของ ขอ้ความ 15 ไมม่ ี

เจา้ของ: ID ระบบภายนอก ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

ประสทิธภิาพ ขอ้ความ 22 ไมม่ ี

กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

วนัทีส่ ัง่ซือ้ วนัที/่เวลา ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี

ราคาซือ้ สกลุเงนิ 22 ไมม่ ี

ปรมิาณ ตวัเลข 22 ไมม่ ี

คา่ สกลุเงนิ 22 ไมม่ ี

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 
 

ฟิลดแ์ผนทางการเงิน: การจดัเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุกอ่นการอมิปอรต์แผนทางการเงนิลงใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิของคาํแนะนําในหวัขอ้ คําแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว หวัขอ้นี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On 
Demand Financial Services Edition 

แผนทางการเงิน 

ขอ้มลูในตารางต่อไปนี้ใชไ้ดก้บัแผนทางการเงนิเท่านัน้ 
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ช่ือฟิลดแ์ผนทางการเงิน ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

อนุมตัโิดยผูต้ดิต่อแลว้ บูลนี  1 ไมม่ ี

บญัชธีุรกจิ ขอ้ความ  15 ไมม่ ี

บญัชธีุรกจิ: ID ระบบภายนอก ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

แคมเปญ ขอ้ความ 15 ไมม่ ี

แคมเปญ: ID ระบบภายนอก ขอ้ความ  30 ไมม่ ี

ผูต้ดิต่อ  ขอ้ความ 15 ไมม่ ี

ผูต้ดิต่อ: ID ระบบภายนอก  ขอ้ความ  30 ไมม่ ี

รหสัสกลุเงนิ รายการสาํหรบัเลอืก 20 ไมม่ ี

คาํอธบิาย ขอ้ความ 16,350 หากฟิลด์คาํอธบิายในไฟลอ์มิปอรต์ยาวเกนิ 16,350 
ตวัอกัษร ขอ้ความจะถูกตดัใหเ้หลอื 16,252 
ตวัอกัษร  

ฝา่ย ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

วนัทีแ่ลกเปลีย่น วนัที/่เวลา ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี

ID ระบบภายนอก ขอ้ความ  50 ไมม่ ี

อปัเดตภายนอกลา่สดุ วนัที/่เวลา ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี

ทีม่าภายนอก ขอ้ความ  50 ไมม่ ี

บญัชกีารเงนิ ขอ้ความ 15 ฟิลดท์ีก่าํหนดลว่งหน้าสาํหรบัเรคคอรด์ทีต่รงกนั 

บญัชกีารเงนิ: ID ระบบภายนอก ขอ้ความ 50 ID 
ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอกของบญัชกีารเงนิทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์

นี้ 

ชือ่แผนทางการเงนิ ขอ้ความ  50  ฟิลดท์ีก่าํหนดลว่งหน้าสาํหรบัเรคคอรด์ทีต่รงกนั 

ครวัเรอืน ขอ้ความ 15 ไมม่ ี

ครวัเรอืน: ID ระบบภายนอก ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

ID การใชร้ว่มกนั ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

เจา้ของ ขอ้ความ 15 ไมม่ ี

เจา้ของ: ID ระบบภายนอก ขอ้ความ  30 ไมม่ ี

กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

พอรต์โฟลโิอ ขอ้ความ 15 ไมม่ ี

พอรต์โฟลโิอ: ID ระบบภายนอก ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

สง่ไปยงัผูต้ดิต่อแลว้ บูลนี 1 ไมม่ ี
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ช่ือฟิลดแ์ผนทางการเงิน ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

สถานะ รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

ประเภท รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 
 

ฟิลดผ์ลิตภณัฑท์างการเงิน: การจดัเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุกอ่นการอมิปอรต์ผลติภณัฑท์างการเงนิลงใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิของคาํแนะนําในหวัขอ้ คําแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์   

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว หวัขอ้นี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On 
Demand Financial Services Edition 

ขอ้มลูในตารางต่อไปนี้ใชไ้ดก้บัผลติภณัฑ์ทางการเงนิเทา่นัน้ 

ช่ือฟิลดผ์ลิตภณัฑ์ทางการเงิน ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ชนดิ รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

ชัน้ รายการสาํหรบัเลอืก  30 ไมม่ ี

รหสัสกลุเงนิ รายการสาํหรบัเลอืก 20 ไมม่ ี

ราคาปจัจุบนั สกลุเงนิ 20 ไมม่ ี

ราคาปจัจุบนัทีอ่ปัเดตลา่สดุ วนัที/่เวลา ไมส่ามารถใชไ้ด้ ไมม่ ี

ฝา่ย ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

ID ระบบภายนอก ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

อปัเดตภายนอกลา่สดุ วนัที/่เวลา ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี

ทีม่าภายนอก ขอ้ความ  50 ไมม่ ี

ID ผลติภณัฑท์างการเงนิ ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

ชือ่ผลติภณัฑท์างการเงนิ ขอ้ความ 50 ฟิลด์ทีก่าํหนดลว่งหน้าสาํหรบัเรคคอรด์ทีต่รงกนั 

ภาพรวมของผลติภณัฑท์างการเงนิ ขอ้ความ 16,350 หากฟิลด์คาํอธบิายในไฟลอ์มิปอรต์ยาวเกนิ 
16,350 ตวัอกัษร 
ขอ้ความจะถูกตดัใหเ้หลอื 16,252 
ตวัอกัษร 
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ช่ือฟิลดผ์ลิตภณัฑ์ทางการเงิน ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ID การใชร้ว่มกนั ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

ID ฮบัผลติภณัฑ์ MDM ขอ้ความ  50 ไมม่ ี

เจา้ของ ขอ้ความ 15 ไมม่ ี

เจา้ของ: ID ระบบภายนอก ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

ผลติภณัฑท์างการเงนิหลกั ขอ้ความ 15 ไมม่ ี

ผลติภณัฑท์างการเงนิหลกั: ID ระบบภายนอก ขอ้ความ 50 ID 
ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอกของผลติภณัฑ์ทางการเงนิห

ลกัทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์นี้ 

ผลติภณัฑท์างการเงนิหลกั: ID ระบบ ขอ้ความ 50 รูจ้กักนัในอกีชือ่หนึง่วา่ ID 
ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอก 

กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

ทีม่าราคา ขอ้ความ 50 รูจ้กักนัในอกีชือ่หนึง่วา่ทีม่าราคาปจัจบุนั 

แคตตาลอ็กผลติภณัฑ์ ขอ้ความ 250 ไมม่ ี

URL ผลติภณัฑ์ ขอ้ความ 250 ไมม่ ี

ชัน้ยอ่ย รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

ประเภท รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 
 

ฟิลดก์ารทาํรายการทางการเงิน: การจดัเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุกอ่นการอมิปอรต์การทาํรายการทางการเงนิลงใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิของคาํแนะนําในหวัขอ้ คําแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) เริม่จากคุณตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว หวัขอ้นี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On 
Demand Financial Services Edition 

ขอ้มลูในตารางต่อไปนี้ใชไ้ดก้บัขอ้มลูการทํารายการทางการเงนิเทา่นัน้ 

ช่ือฟิลดก์ารทาํรายการทางการเงิน ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 
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ช่ือฟิลดก์ารทาํรายการทางการเงิน ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

รหสัสกลุเงนิ รายการสาํหรบัเลอืก 20 ไมม่ ี

วนัทีแ่ลกเปลีย่น วนัที/่เวลา ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี

ID ระบบภายนอก ขอ้ความ  50 ไมม่ ี

อปัเดตภายนอกลา่สดุ วนัที/่เวลา ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี

ทีม่าภายนอก ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

บญัชกีารเงนิ ขอ้ความ 15 ฟิลดท์ีก่าํหนดลว่งหน้าสาํหรบัเรคคอร์

ดทีต่รงกนั 

บญัชกีารเงนิ: ID ระบบภายนอก  ขอ้ความ  50 ID 
ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอกของบญัชกีารเงนิ

ทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์นี้  

ผลติภณัฑท์างการเงนิ ขอ้ความ  15 ฟิลดท์ีก่าํหนดลว่งหน้าสาํหรบัเรคคอร์

ดทีต่รงกนั 

ผลติภณัฑท์างการเงนิ: ID ระบบภายนอก ขอ้ความ 50 ID 
ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอกของผลติภณัฑ์ทา

งการเงนิทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์นี้ 

การทาํรายการทางการเงนิหลกั ขอ้ความ 15 ไมม่ ี

การทาํรายการทางการเงนิหลกั: ID ระบบภายนอก ขอ้ความ 50 ID 
ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอกของผลติภณัฑ์ทา

งการเงนิทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์นี้ 

ID การใชร้ว่มกนั ขอ้ความ  30 ไมม่ ี

เจา้ของ ขอ้ความ 15 ไมม่ ี

เจา้ของ: ID ทีไ่ม่ซํ้ากนัภายนอก ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

ปรมิาณ เลขที ่ 22 ไมม่ ี

วนัทีแ่ละเวลาของการทาํรายการ วนัที/่เวลา  ไมม่ ี

ID การทํารายการ ขอ้ความ 50 ฟิลดท์ีก่าํหนดลว่งหน้าสาํหรบัเรคคอร์

ดทีต่รงกนั 

งวดของการทํารายการ ขอ้ความ  50 ไมม่ ี

ราคาของการทํารายการ สกลุเงนิ 22 ไมม่ ี

ทีม่าของการทาํรายการ ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

ประเภทการทํารายการ รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

คา่ สกลุเงนิ 22 ไมม่ ี
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หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 
 

ฟิลดก์ารปันส่วนสาํหรบัผูติ้ดต่อ HCP: การจดัเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้มขีอ้มลูเฉพาะทีเ่กีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล ์CSV ของคณุกอ่นการอมิปอรต์ฟิลด์การปนัสว่นสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP ลงใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้จะแทนทีค่าํแนะนําทีใ่หไ้วใ้นหวัขอ้ คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) กอ่นอืน่ คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนินการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลดด์งักลา่ว 

ช่ือฟิลดก์ารปันส่วนสาํหรบัผูติ้ดต่อ 
HCP ดีฟอลต์ 

ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ID การปนัสว่นสาํหรบัผูต้ดิต่อ 
HCP 

Varchar 15 แสดงหมายเลขระบุแถว  

ประเภทการปนัสว่น รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์สาํหรบัฟิลด์นี้คอื 
การปนัส่วนรายละเอยีด 
การปนัส่วนตวัอย่าง 
การปนัส่วนสนิคา้สง่เสรมิการขาย 
และการปนัสว่นคาํขอตวัอย่าง  

วนัทีเ่ริม่ตน้ วนัทีแ่ละเวลา 7 ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น  

สกลุเงนิ รายการสาํหรบัเลอืก 15 ไมม่ ี 

วนัทีแ่ลกเปลีย่น วนัที ่ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี 

ฝา่ย ขอ้ความ 50 ไมม่ ี 

วนัทีส่ ิ้นสดุ วนัทีแ่ละเวลา 7 หากมกีารกาํหนดวนัทีส่ ิน้สดุใหก้บัเรคค

อรด์การปนัสว่นสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP 
วนัทีส่ ิ้นสดุตอ้งอยู่หลงัวนัทีเ่ริม่ตน้ 

ปรมิาณคงเหลอื ตวัเลข 22 เมือ่จดัทาํการปนัส่วนสาํหรบัผูต้ดิต่อ 
HCP ขึน้เป็นครัง้แรก 
ฟิลด์ปรมิาณการปนัสว่นและฟิลด์ปรมิา

ณคงเหลอืตอ้งมคีา่ทีเ่ป็นบวกซึง่เทา่กนั 
ฟิลด์ปรมิาณตอ้งมคีา่เป็นจํานวนเต็ม 

ปรมิาณทีก่ระจาย ตวัเลข 22 เมือ่จดัทาํการปนัส่วนสาํหรบัผูต้ดิต่อ 
HCP ขึน้เป็นครัง้แรก 
ฟิลด์ปรมิาณทีก่ระจายตอ้งมคีา่เป็นศนู

ย์ ฟิลด์ปรมิาณตอ้งมคีา่เป็นจํานวนเต็ม 

ปรมิาณการปนัสว่น ตวัเลข 22 เมือ่จดัทาํการปนัสว่นสาํหรบัผูต้ดิต่อ 
HCP ขึน้เป็นครัง้แรก 
ฟิลด์ปรมิาณการปนัสว่นและฟิลด์ปรมิา

ณคงเหลอืตอ้งมคีา่ทีเ่ป็นบวกซึง่เทา่กนั 
ฟิลด์ปรมิาณตอ้งมคีา่เป็นจํานวนเต็ม 
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ช่ือฟิลดก์ารปันส่วนสาํหรบัผูติ้ดต่อ 
HCP ดีฟอลต์ 

ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ID ผูต้ดิต่อ Varchar 15 แสดงหมายเลขระบุแถวสาํหรบัผูต้ดิต่อ

หรอืผูเ้ชีย่วชาญดา้นสาธารณสขุทีม่กีาร

กาํหนดการปนัส่วน  

ID ผลติภณัฑ์ Varchar 15 แสดงหมายเลขระบุแถวสาํหรบัผลติภณั

ฑห์รอืตวัอย่างทีม่กีารกาํหนดการปนัสว่

นใหก้บัผูต้ดิต่อหรอืผูเ้ชีย่วชาญดา้นสาธ

ารณสขุทีร่ะบุ  

กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก ขอ้ความ 50 ไมม่ ี 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 

 
 

ฟิลดท์รพัยสิ์นประกนัภยั: การจดัเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุ กอ่นการอมิปอรต์ขอ้มลูทรพัย์สนิประกนัภยัลงใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิของคาํแนะนําในหวัขอ้ คําแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว หวัขอ้นี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On 
Demand Financial Services Edition 

ขอ้มลูในตารางต่อไปนี้ใชไ้ดก้บัขอ้มลูทรพัย์สนิประกนัภยัเทา่นัน้ 

ช่ือฟิลดท์รพัยสิ์นประกนัภยั ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

จํานวนเงนิ สกลุเงนิ   22 ไมม่ ี

รหสัสกลุเงนิ รายการสาํหรบัเลอืก 20 ไมม่ ี

คาํอธบิาย ขอ้ความ   16,350 หากฟิลด์คาํอธบิายในไฟลอ์มิปอรต์ยาวเกนิ 16,350 ตวัอกัษร 
ขอ้ความจะถูกตดัใหเ้หลอื 16,252 ตวัอกัษร 
และตวัอกัษรทีเ่หลอืจะถูกใสไ่วใ้นหมายเหตุทีเ่ชือ่มโยง 
โดยแต่ละหมายเหตุจะมไีดไ้มเ่กนิ 16,350 ตวัอกัษร  

ฝา่ย ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

ID ระบบภายนอก ขอ้ความ   50 ไมม่ ี

อปัเดตภายนอกลา่สดุ วนัที/่เวลา   ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี

ทีม่าภายนอก ขอ้ความ   50 ไมม่ ี
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ช่ือฟิลดท์รพัยสิ์นประกนัภยั ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ID การใชร้ว่มกนั ขอ้ความ   30 ไมม่ ี

เจา้ของ ขอ้ความ 15 ไมม่ ี

เจา้ของ: ID ระบบภายนอก ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

กรมธรรม์ ขอ้ความ  15 ฟิลดท์ีก่าํหนดลว่งหน้าสาํหรบัเรคคอรด์ทีต่รงกนั 

กรมธรรม์: ID ระบบภายนอก ขอ้ความ  50 ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอกของกรมธรรมท์ีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์นี้ 

ลาํดบั ตวัเลข   22 ฟิลดท์ีก่าํหนดลว่งหน้าสาํหรบัเรคคอรด์ทีต่รงกนั 

ประเภท รายการสาํหรบัเลอืก   30 ฟิลดท์ีก่าํหนดลว่งหน้าสาํหรบัเรคคอรด์ทีต่รงกนั 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 
 

ฟิลดร์ายงานการตรวจสอบสินค้าคงคลงั: การเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุกอ่นการอมิปอรต์รายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงัลงใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิของคาํแนะนําในหวัขอ้ คําแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ค่าดีฟอลต์ของรายงานการตรวจสอบสินค้าค

งคลงั ช่ือฟิลด ์
ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ความเหน็ หมายเหตุ 255 ไมม่ ี

วนัทีแ่ลว้เสรจ็  วนัที/่เวลา 7 ไมม่ ี

งวดสนิคา้คงคลงั ขอ้ความ 15 ฟิลด์ขอ้มลูอา้งองิสาํหรบัเกบ็ ID วตัถุระยะเวลาสนิคา้คงคลงั  

เหตุผล  รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

วนัทีร่ายงาน วนัที/่เวลา 7 ไมม่ ี

สถานะ รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

ประเภท รายการสาํหรบัเลอืก  30 ไมม่ ี

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 
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 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 
 

ฟิลดง์วดสินค้าคงคลงั: การเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุ กอ่นการอมิปอรต์งวดสนิคา้คงคลงัลงใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้จะใชเ้สรมิคาํแนะนําทีใ่หใ้นหวัขอ้ คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอร์ตต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

งวดสินค้าคงคลงัดีฟอลต์ ช่ือฟิลด์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ใชง้าน บูลนี 1 ฟิลด์นี้ระบุว่างวดสนิคา้คงคลงัใชง้านไดห้รอืใชง้านไมไ่ด ้ 

วนัทีส่ ิ้นสดุ วนัที/่เวลา 7 ฟิลด์นี้จะวา่งเปลา่หากงวดสนิคา้คงคลงัใชง้านได้  

กระทบยอด บูลนี 1 ฟิลดน์ี้ระบุว่ามกีารกระทบยอดของงวดสนิคา้คงคลงัหรอืไม่  

วนัทีเ่ริม่ตน้ วนัที/่เวลา 7 วนัทีเ่ริม่ตน้ของงวดสนิคา้คงคลงั  

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 
 

ฟิลดผ์ูไ้ด้รบัเชิญ: การเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้มขีอ้มลูเฉพาะทีเ่กีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล ์CSV ของคณุกอ่นการอมิปอรต์ฟิลด์ผูไ้ดร้บัเชญิลงใน Oracle CRM On Demand ขอ้มลูนี้ชว่ยเสรมิคาํแนะนําทีใ่หไ้วใ้นหวัขอ้ 
คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) กอ่นอืน่ คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ ฟิลด์ดฟีอลต ์ในตารางนี้มเีฉพาะชือ่เริม่แรก (ดฟีอลต์) ของแต่ละฟิลด์เทา่นัน้ ไมม่ชี ือ่ใดๆ ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคณุใน Oracle CRM On Demand 
หากคุณไมพ่บฟิลด์ทีต่อ้งการขณะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้ดิต่อผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุเพือ่สอบถามชือ่ใหมข่องฟิลดด์งักลา่ว 

ช่ือฟิลด์ ผูไ้ด้รบัเชิญ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

สถานะผูไ้ดร้บัเชญิ ขอ้ความ 30 คา่ดฟีอลต์คอืรอดําเนนิการ คา่อืน่ๆ ไดแ้ก ่เขา้รว่ม ยกเลกิ ยนืยนั 
ปฏเิสธ และรายชือ่รอลงทะเบยีน  

ชือ่ผูต้ดิต่อ ขอ้ความ 30 เลอืกผูต้ดิต่อจากแอปเพลต็ทีเ่กีย่วขอ้ง  

ตําแหน่ง ขอ้ความ  30 ตําแหน่งของผูต้ดิต่อ  

ประเภท  ขอ้ความ 30 ประเภทของผูต้ดิต่อ  
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ช่ือฟิลด์ ผูไ้ด้รบัเชิญ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

อเีมล ์ ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

หมายเลขโทรศพัท ์ ขอ้ความ  30 ไมม่ ี

รายละเอยีดเซสชนั ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

ความเหน็ ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 

 
 

ฟิลดฝ่์ายท่ีเก่ียวข้อง: การจดัเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุ กอ่นการอมิปอรต์ขอ้มลูฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งลงใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิของคาํแนะนําในหวัขอ้ คําแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว หวัขอ้นี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On 
Demand Financial Services Edition 

ขอ้มลูในตารางตอ่ไปนี้ใชไ้ดก้บัขอ้มลูฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งเทา่นัน้ 

ช่ือฟิลดฝ่์ายท่ีเก่ียวข้อง ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

การเรยีกรอ้ง ขอ้ความ 15 ฟิลดท์ีก่าํหนดลว่งหน้าสาํหรบัเรคคอรด์ทีต่รงกนั 

การเรยีกรอ้ง: ID ระบบภายนอก ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

ผูต้ดิต่อ ขอ้ความ 15 ฟิลด์ทีก่าํหนดลว่งหน้าสาํหรบัเรคคอรด์ทีต่รงกนั 
ฟิลด์ผูต้ดิต่อเป็นการเชือ่มต่อของนามสกลุและชือ่ของผูต้ดิตอ่ 

ผูต้ดิต่อ: ID ระบบภายนอก ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

รหสัสกลุเงนิ รายการสาํหรบัเลอืก 20 ไมม่ ี

วนัทีแ่ลกเปลีย่น วนัที ่ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี

ID ระบบภายนอก ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

อปัเดตภายนอกลา่สดุ วนัที/่เวลา ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี

ทีม่าภายนอก ขอ้ความ 50 ไมม่ ี
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ช่ือฟิลดฝ่์ายท่ีเก่ียวข้อง ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

คาํอธบิายอาการบาดเจบ็ ขอ้ความ 16350 หากฟิลด์คาํอธบิายในไฟลอ์มิปอรต์ยาวเกนิ 16,350 ตวัอกัษร 
ขอ้ความจะถูกตดัใหเ้หลอื 16,252 ตวัอกัษร 
และตวัอกัษรทีเ่หลอืจะถูกใสไ่วใ้นหมายเหตุทีเ่ชือ่มโยง 
โดยแต่ละหมายเหตุจะมไีดไ้มเ่กนิ 16,350 ตวัอกัษร  

สรปุอาการบาดเจบ็ ขอ้ความ 250 ไมม่ ี

ID การใชร้ว่มกนั ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

ชือ่ฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

ทีต่ัง้ รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

เจา้ของ ขอ้ความ 15 เจา้ของเรคคอรด์ 

เจา้ของ: ID ระบบภายนอก ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

บทบาท รายการสาํหรบัเลอืก 30 ฟิลดท์ีก่าํหนดลว่งหน้าสาํหรบัเรคคอรด์ทีต่รงกนั 

บทบาทในกรณอีุบตัเิหตุ รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 
 

ฟิลดกิ์จกรรมลีด: การเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้มขีอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่เรคคอรด์ของคณุกอ่นการอมิปอรต์กจิกรรมลดีลงใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้จะเป็นสว่นเพิม่เตมิคาํแนะนําทีใ่หร้ายละเอยีดไวใ้นหวัขอ้ คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 
คณุตอ้งตรวจดูขอ้มลูเกีย่วกบัการอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ช่ือฟิลดกิ์จกรรมลีดดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

กจิกรรม ขอ้ความ 50 ชือ่ของกจิกรรม  

ID กจิกรรม ID 15 ไมม่ ี

ID ระบบภายนอกของกจิกรรม ID 15 ID ระบบภายนอกของกจิกรรม  

ลดี ขอ้ความ 50 ชือ่ของลดี 

ID ลดี ID 15 ไมม่ ี

ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอกของลดี ID 15 ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอกของลดี  

ID แถว ID 15 ไมม่ ี
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ฟิลดลี์ด: การจดัเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้มขีอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล ์CSV ของคณุกอ่นทาํการอมิปอรต์ลดีเขา้ใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นรายละเอยีดเพิม่เตมิใหก้บัคาํแนะนําทีอ่ธบิายไวใ้นหวัขอ้ คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 
กอ่นอืน่คุณตอ้งตรวจสอบขอ้มลูการอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ช่ือฟิลด์ ลีดดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ID ภายนอกของบรษิทั ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

ชือ่เรยีก ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

รายไดต้่อปี สกลุเงนิ 15 ไมม่ ี

รายไดโ้ดยประมาณ สกลุเงนิ 15 นีค่อืจํานวนรายไดต้่อปีโดยประมาณ  

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ขอ้ความ 100 ไมม่ ี 

ผูต้ดิต่อทีเ่กีย่วขอ้ง ขอ้ความ 101 จํานวนตวัอกัษรสงูสดุทีอ่นุญาตคอื 101 ตวั ชือ่มตีวัอกัษรไดไ้มเ่กนิ 
50 ตวั ตามดว้ยเวน้วรรค และนามสกลุมตีวัอกัษรไดไ้มเ่กนิ 50 ตวั 
รวมแลว้จงึไมเ่กนิ 101 ตวัสาํหรบัฟิลด์นี้  

การลงทะเบยีนขอ้ตกลงทีเ่กีย่วขอ้ง  ขอ้ความ 100 ไมม่ ี

การลงทะเบยีนขอ้ตกลงทีเ่กีย่วขอ้ง: ID ภายนอก   ขอ้ความ  50 ไมม่ ี

โอกาสทางการขายทีเ่กีย่วขอ้ง ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ หากคุณกาํลงัอมิปอรต์ลดีทีแ่ปลงคา่ 
คา่ของฟิลด์นี้ตอ้งตรงกบัชือ่โอกาสทางการขายทีม่อียู ่

ทีอ่ยู่ทีเ่รยีกเกบ็ 1 ขอ้ความ 200 สาํหรบัคาํอธบิายวธิกีารแมปฟิลด์ทีอ่ยู่ตามประเทศ โปรดดูที ่
เกีย่วกบัการแมปประเทศและทีอ่ยู ่(ในหน้า 475) 

ทีอ่ยู่ทีเ่รยีกเกบ็ 2, 3 ขอ้ความ รายการละ 100 สาํหรบัคาํอธบิายวธิกีารแมปฟิลด์ทีอ่ยู่ตามประเทศ โปรดดูที ่
เกีย่วกบัการแมปประเทศและทีอ่ยู่ (ในหน้า 475) 

เมอืงทีเ่รยีกเกบ็ ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

ประเทศทีเ่รยีกเกบ็ รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์ทีใ่ชไ้ดค้อื ชือ่ประเทศทัง้หมดในโลก 
คา่ทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัประเทศสหรฐัอเมรกิาคอื USA 
แอปพลเิคชนัไมอ่นุญาตใหท้าํการแกไ้ขคา่ทีใ่ชไ้ด้สาํหรบัฟิลด์นี้ 
โปรดตรวจสอบวา่ขอ้มลูทีอ่มิปอรต์ตรงกบัคา่ทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัฟิลด์นี้กอ่นอมิ

ปอรต์ (ดูที ่เกีย่วกบัการแมปประเทศและทีอ่ยู ่(ในหน้า 475)) 

ตูไ้ปรษณยี์/รหสัธนาคารทีเ่รยีกเกบ็ ขอ้ความ 30 หากไฟลข์องคุณมทีีอ่ยู่ทีไ่มใ่ชใ่นสหรฐัฯ 
ใหแ้มปสว่นของทีอ่ยู่ต่อไปนี้ลงในฟิลด์นี้: นคิม/สว่น, รหสั 
CEDEX, ทีอ่ยู่ 4, URB และเมอืง (โปรดดูที ่
เกีย่วกบัการแมปประเทศและทีอ่ยู ่(ในหน้า 475)) 
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ช่ือฟิลด์ ลีดดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

จงัหวดัทีเ่รยีกเกบ็ ขอ้ความ 30 หากไฟลข์องคุณมทีีอ่ยู่ทีไ่มใ่ชใ่นสหรฐัฯ ใหแ้มปรายการทีอ่ยู่ 
(หรอืเทยีบเทา่กบัในรฐัในสหรฐัฯ) ต่อไปนี้ในฟิลด์นี้: รฐั MEX, รฐั 
BRA, เขต, สว่นพื้นที,่ เกาะ, จงัหวดั, ภูมภิาค, เอมเิรต 
และแควน้ 

รฐัในสหรฐัอเมรกิาทีเ่รยีกเกบ็ รายการสาํหรบัเลอืก 2 คา่ดฟีอลต์ทีใ่ชไ้ด:้ คาํย่อมาตรฐานสองตวัอกัษรของรฐัทัง้หมดในสหรฐัฯ 
(ตวัพมิพใ์หญ่ทัง้หมด) 
แอปพลเิคชนัจะไมอ่นุญาตใหแ้กไ้ขคา่ทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัฟิลด์นี้ 
ใหต้รวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลูทีอ่มิปอรต์ตรงกบัคา่ทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัฟิลด์นี้ก่

อนทาํการอมิปอรต์  

รหสัไปรษณยี์ทีเ่รยีกเกบ็ ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

แคมเปญ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ คา่นี้ไดร้บัการระบุไวเ้มือ่ใชง้านโปรแกรมชว่ยนําเขา้ขอ้มลูลดีของ 
Oracle CRM On Demand 
ไมส่ามารถตัง้คา่สาํหรบัฟิลด์แคมเปญไดโ้ดยตรงในการอมิปอรต์ขอ้มลู 

ID ภายนอกของแคมเปญ ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื โทรศพัท ์ 40 ไมม่ ี

บรษิทั ขอ้ความ 100 ไมม่ ี

ID ภายนอกของผูต้ดิต่อ ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

จดัทาํโดย ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ยงัไมส่ามารถตัง้คา่ฟิลด์นี้ระหวา่งอมิปอรต์ไดใ้นขณะนี้ 
คา่ของฟิลด์จะไดร้บัการกาํหนดโดยตรงจากแอปพลเิคชนั 

วนัเดอืนปีเกดิ วนัที ่ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี

คาํอธบิาย ขอ้ความ 16,350 หากฟิลด์คาํอธบิายในไฟลอ์มิปอรต์ยาวเกนิ 16,350 ตวัอกัษร 
ขอ้ความจะถูกตดัใหเ้หลอื 16,252 ตวัอกัษร 
และตวัอกัษรทีเ่หลอืจะถูกใสไ่วใ้นหมายเหตุทีเ่ชือ่มโยง 
โดยแต่ละหมายเหตุจะมคีวามยาวไดไ้มเ่กนิ 16,350 ตวัอกัษร  

 

ฝา่ย ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

อเีมล ์ ขอ้ความ 100 หากเลอืกชอ่งทําเครือ่งหมาย อนุญาตใหใ้ชต้วัอกัษร Unicode 
ในฟิลด์อเีมล ์ไวบ้นโปรไฟลบ์รษิทั จะทาํใหส้ามารถใชอ้กัขระ 
Unicode (UTF-8) สว่นใหญ่ได ้ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัชอ่งทาํเครือ่งหมาย อนุญาตใหใ้ชต้วัอกัษร 
Unicode ในฟิลด์อเีมล ์โปรดดูที ่การกาํหนดการตัง้คา่บรษิทั 
(ในหน้า 20)  

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัตวัอกัษรทีร่องรบัสาํหรบัใชใ้นทีอ่ยู่อเีมล ์โปรดดูที ่
เกีย่วกบัตวัอกัษรพเิศษในทีอ่ยู่อเีมล ์

วนัทีปิ่ดทีค่าดไว ้ วนัที ่ 7 ไมม่ ี

ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอก ขอ้ความ 30 ไมม่ ี
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ช่ือฟิลด์ ลีดดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ชือ่ ขอ้ความ 50 ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นโดยคา่ดฟีอลต์ 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เรคคอรด์ทัง้หมดมคีา่อยู่ในฟิลด์นี้กอ่นทาํการอมิปอร์

ต 

ชือ่ฟูรงิานะ ขอ้ความ 50 ฟูรงิานะทีเ่ทยีบเทา่กบัคนัจ ิ(สาํหรบัภาษาญีปุ่่นเทา่นัน้) 

นามสกลุฟูรงิานะ ขอ้ความ 50 ฟูรงิานะทีเ่ทยีบเทา่กบัคนัจ ิ(สาํหรบัภาษาญีปุ่่นเทา่นัน้) 

อุตสาหกรรม รายการสาํหรบัเลอืก 50 Oracle CRM On Demand 
จะไมอ่นุญาตใหแ้กไ้ขคา่ทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัฟิลด์นี้ 
ใหต้รวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลูทีอ่มิปอรต์ตรงกบัคา่ทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัฟิลด์นี้ก่

อนทาํการอมิปอรต์ หรอืผูดู้แลระบบ Oracle CRM On 
Demand 
ของบรษิทัของคณุสามารถจดัทาํฟิลด์ลดีทีก่าํหนดเองทีม่คีา่ทีใ่ชไ้ดท้ีค่ณุต้

องการในการอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ 
วธินีี้จะทาํใหคุ้ณอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุลงในฟิลด์ทีก่าํหนดเองนัน้ไดแ้ทน

ฟิลด์นี้  

คา่ดฟีอลต์ทีใ่ชไ้ดม้ดีงันี้: รถยนต์, พลงังาน, บรกิารทางการเงนิ, 
เทคโนโลยรีะดบัสงู, การผลติ, อืน่ๆ, ยา, คา้ปลกี, การบรกิาร 
และโทรคมนาคม 

ID การใชร้ว่มกนั ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

ตําแหน่ง ขอ้ความ 75 ไมม่ ี

นามสกลุ ขอ้ความ 50 ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นโดยคา่ดฟีอลต ์
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เรคคอรด์ทัง้หมดมคีา่อยู่ในฟิลด์นี้กอ่นทาํการอมิปอร์

ต 

สกลุเงนิของลดี ขอ้ความ 20 ไมม่ ี

แกไ้ขโดย ไมส่ามารถใชไ้ด้  ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ยงัไมส่ามารถตัง้คา่ฟิลด์นี้ระหวา่งอมิปอรต์ไดใ้นขณะนี้ 
คา่ของฟิลด์จะไดร้บัการกาํหนดโดยตรงจากแอปพลเิคชนั 

นาย/คณุ รายการสาํหรบัเลอืก 15 คา่ดฟีอลต์ทีใ่ชไ้ด:้ นางสาว นาย คณุ นาง และ ดร. 

หา้มตดิต่อทางอเีมลอ์กี ชอ่งทาํเครือ่งหมาย ไมส่ามารถใชไ้ด้  ไมม่ ี

ขัน้ตอนต่อไป ขอ้ความ 250 ไมม่ ี

จํานวนพนกังาน จํานวนเตม็ 15 ไมม่ ี

ID ภายนอกของโอกาสทางการขาย ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

เจา้ของ อเีมล ์ 50 ขอ้มลูในไฟลต์อ้งตรงกบั ID ผูใ้ชใ้นการไซน์ออนของผูใ้ช ้Oracle 
CRM On Demand ทีม่อียู ่
หากเรคคอรด์ไม่มคีา่ทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัฟิลด์นี้ (รวมทัง้ไมม่คีา่ใดๆ) 
คา่ของฟิลด์จะถูกตัง้เป็น ID 
ผูใ้ชใ้นการไซน์ออนของผูใ้ชท้ีท่าํการอมิปอรต์ 

หากฟิลด์นี้ไมไ่ดถู้กแมปไวก้บัฟิลด์ของไฟลท์ีอ่มิปอรต์ทีถู่กตอ้งขณะทีร่นัโ

ปรแกรมช่วยอมิปอรต์ เจา้ของจะถูกตัง้คา่เป็น ID 
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ช่ือฟิลด์ ลีดดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ผูใ้ชใ้นการไซน์ออนของผูใ้ชท้ีท่าํการอมิปอรต์สาํหรบัเรคคอรด์ทัง้หมดทีอ่ ิ

มปอรต์ 

 

กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

รายไดท้ีม่แีนวโน้ม สกลุเงนิ 15 ไมม่ ี

หมายเลขโทรศพัทห์ลกั # โทรศพัท ์ 40 ไมม่ ี

ความสนใจในผลติภณัฑ ์ ขอ้ความ 100 ไมม่ ี

การประกอบอาชพี ขอ้ความ  50 นีค่อืความเชีย่วชาญหรอือาชพีทีก่ําหนด  

การจดัอนัดบั รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์ทีใ่ชไ้ด:้ A, B, C และ D 

การจดัอนัดบั 1 จํานวนเตม็ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ คา่ทีถู่กตอ้งของฟิลด์นี้ไดแ้ก ่นลั, 1, 2, 3, 4, 5  

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่เกีย่วกบัฟิลด์ทีแ่สดงเป็นภาพ  

การจดัอนัดบั 2 จํานวนเตม็ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ คา่ทีถู่กตอ้งของฟิลด์นี้ไดแ้ก ่นลั, 1, 2, 3, 4, 5  

การจดัอนัดบั 3 จํานวนเตม็ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ คา่ทีถู่กตอ้งของฟิลด์นี้ไดแ้ก ่นลั, 1, 2, 3, 4, 5  

ระบุเจา้ของลดีใหม ่ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ คา่นี้ไดร้บัการระบุไวส้าํหรบัลดีทัง้หมดในการอมิปอรต์ทีเ่ฉพาะเจาะจงเมือ่

ใชง้านโปรแกรมชว่ยนําเขา้ขอ้มลูลดีของ Oracle CRM On 
Demand 
คา่นี้จะกาํหนดวา่ลดีทีอ่มิปอรต์ไดร้บัการระบุใหก้บัเจา้ของใหมต่ามกฎกา

รระบุลดีทีก่าํหนดไวส้าํหรบับรษิทัของคณุหรอืไม่ 

อา้งองิโดย รายการสาํหรบัเลอืก 101 ไมม่ ี

พนกังานขาย รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

ID ภายนอกของพนกังานขาย ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

ทีม่า รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์ทีใ่ชไ้ด:้ การโฆษณา, จดหมาย, อเีมล์, กจิกรรม - 
สมัมนา, กจิกรรม - การแสดงสนิคา้, กจิกรรม - อืน่ๆ, รายการ - 
สัง่ซือ้แลว้, รายการ - เชา่, การแนะนํา - พนกังาน, การแนะนํา - 
ภายนอก, เวบ็ไซต์ และ อืน่ๆ 

สถานะ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ คณุไมส่ามารถแกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืกนี้ได ้ดงันัน้ 
คา่ทีคุ่ณอมิปอรต์ตอ้งตรงกบัคา่ทีใ่ชไ้ดท้กุประการและตอ้งตรงกบัตรรกะท

างธุรกจิ 

สญัญาณไฟหยุด 1 จํานวนเตม็ ไมส่ามารถใชไ้ด้ คา่ทีถู่กตอ้งของฟิลด์นี้ไดแ้ก ่นลั, 0, 1, 2 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่เกีย่วกบัฟิลด์ทีแ่สดงเป็นภาพ  

สญัญาณไฟหยุด 2 จํานวนเตม็ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ คา่ทีถู่กตอ้งของฟิลด์นี้ไดแ้ก ่นลั, 0, 1, 2 

สญัญาณไฟหยุด 3 จํานวนเตม็  ไมส่ามารถใชไ้ด ้ คา่ทีถู่กตอ้งของฟิลด์นี้ไดแ้ก ่นลั, 0, 1, 2 
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เวบ็ไซต์ ขอ้ความ 100 ไมม่ ี

หมายเลขแฟกซ์ทีท่าํงาน โทรศพัท ์ 40 ไมม่ ี

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 ฟิลด์ลดี 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 
 

ฟิลดค์าํขอ MDF: การเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุ กอ่นการอมิปอรต์คาํขอเงนิทนุเพือ่การพฒันาตลาด (MDF) ลงใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิของคาํแนะนําในหวัขอ้ คําแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ช่ือฟิลด์ คําขอ MDF ดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

จํานวนเงนิทีอ่นุมตัลิว่งหน้า ตวัเลข 22 จํานวนยอดรวมทีเ่จา้ของแบรนด์อนุมตัสิาํหรบักจิกรรมการตลาด 

จํานวนเงนิทีข่อ ตวัเลข 22 จํานวนยอดรวมทีคู่่คา้ขอสาํหรบักจิกรรมการตลาด 

สถานะการอนุมตั ิ Varchar 30 สถานะการอนุมตัใินปจัจุบนัสาํหรบัคาํขอ MDF  

ผูอ้นุมตั ิ Varchar 15 ชือ่ของผูอ้นุมตัปิจัจบุนั  

แคมเปญ Varchar 15 แคมเปญทีเ่ชือ่มโยงกบั MDF  

ชนดิ Varchar 30 ชนดิของคาํขอ MDF  

วนัทีต่ดัสนิใจเรยีกรอ้ง วนัที ่ 7 วนัทีต่ดัสนิใจเรยีกรอ้ง  

สถานะการเรยีกรอ้ง Varchar 30 ระบุสถานะของการเรยีกรอ้ง MDF  

คาํอธบิาย Varchar 250 ไมม่ ี

ฝา่ย ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

วนัทีค่รบกาํหนด วนัที ่ 7 วนัทีต่อ้งประมวลผลคําขอ  
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ช่ือฟิลด์ คําขอ MDF ดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

วนัทีส่ ิ้นสดุ  วนัทีแ่ละเวลา UTC 7 วนัทีแ่ละเวลาทีก่จิกรรมการตลาดสิน้สดุ  

วนัทีห่มดอาย ุ วนัทีแ่ละเวลา UTC 7 วนัทีท่ ีค่าํขอ MDF ไมส่ามารถใชไ้ดอ้กีต่อไปหลงัจากนัน้  

เงนิทุน  Varchar 15 ชือ่เงนิทนุทีเ่ชือ่มโยงกบัคาํขอ MDF  

อนุมตัคิรัง้ลา่สดุโดย Varchar 15 ชือ่ของบุคคลทีอ่นุมตัคิาํขอลา่สดุ  

สกลุเงนิของคาํขอ MDF Varchar 20 ไมม่ ี 

วตัถุประสงคท์างการตลาด Varchar 30 เหตุผลทางการตลาดสาํหรบัคาํขอ MDF  

เจา้ของ  Varchar 15 เจา้ของเรคคอรด์  

บรษิทัคูค่า้ของเจา้ของ Varchar 15 บรษิทัคูค่า้ทีเ่จา้ของทาํงานอยู ่ 

โปรแกรมคู่คา้ Varchar 15 โปรแกรมคู่คา้ทีเ่ชือ่มโยงกบัคาํขอ  

กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

วนัทีอ่นุมตัลิว่งหน้า วนัที ่ 7 วนัทีแ่ละเวลาทีอ่นุมตัคิาํขอ MDF ลว่งหน้า  

บรษิทัคูค่า้หลกั Varchar 15 บรษิทัคูค่า้ทีเ่ป็นผูร้อ้งขอ MDF  

รหสัเหตุผล Varchar 30 เหตุผลทีค่าํขอตัง้ราคาพเิศษถูกสง่คนืหรอืปฏเิสธ  

พืน้ที ่ Varchar 30 พืน้ทีท่ ีจ่ดัทาํคาํขอ MDF  

วนัทีข่อ วนัที ่ 7 วนัทีแ่ละเวลาทีจ่ดัทาํคําขอ MDF  

ชือ่คาํขอ Varchar 50 ชือ่ของคาํขอ MDF  

วนัทีเ่ริม่ตน้  วนัทีแ่ละเวลา UTC 7 วนัทีแ่ละเวลาทีก่จิกรรมการตลาดเริม่ตน้  

สถานะการสง่ Varchar 30 สถานะการสง่ เชน่ ไมไ่ดส้ง่ สง่แลว้ หรอืเรยีกคนื  

วนัทีส่ง่ วนัที ่UTC 7 วนัทีแ่ละเวลาสง่คาํขอ  

ยอดเงนิรวมการเรยีกรอ้งทีอ่นุมตั ิ ตวัเลข 22 ยอดเงนิรวมการเรยีกรอ้งทีอ่นุมตัสิาํหรบัคู่คา้  

ยอดเงนิรวมการเรยีกรอ้งทีข่อ  ตวัเลข  22 ยอดเงนิรวมการเรยีกรอ้งทีข่อโดยคูค่า้  

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 
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ฟิลดก์ารตอบกลบัข้อความ: การเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล ์CSV ของคณุ กอ่นการอมิปอรต์การตอบกลบัขอ้ความลงใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิของคาํแนะนําในหวัขอ้ คําแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ค่าดีฟอลต์ช่ือฟิลดก์ารตอบกลบัข้อความ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

บรษิทั ขอ้ความ 15 ไมม่ ี

กจิกรรม ขอ้ความ 15 ไมม่ ี

ความเหน็ ขอ้ความ 250 ไมม่ ี

ผูต้ดิต่อ ขอ้ความ 15 ไมม่ ี

ฝา่ย ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

ใชง้านตดิตามผล บูลนี 1 ไมม่ ี

เวลาสิน้สดุ วนัที/่เวลา 7 ไมม่ ี

ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอก ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

แผน  ขอ้ความ 15 ไมม่ ี

รายการแผน ขอ้ความ 15 ไมม่ ี

การตอบกลบั ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

สว่น  ขอ้ความ 100 ไมม่ ี

เลขลาํดบั ตวัเลข 22 ไมม่ ี

เวลาทีเ่ริม่ตน้ วนัที/่เวลา 7 ไมม่ ี

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 

 การปรบัปรงุการตอบกลบัขอ้ความ 
 

ฟิลดแ์ผนรบัส่งข้อความ: การเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุกอ่นการอมิปอรต์แผนการรบัสง่ขอ้ความลงใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิของคาํแนะนําในหวัขอ้ คําแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  
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หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ช่ือฟิลด์ แผนรบัส่งข้อความดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ผูเ้ขา้รว่ม  ขอ้ความ 1000 ฟิลด์นี้จะอธบิายผูเ้ขา้รว่มเป้าหมายของแผนขอ้ความนี้ ตวัอย่างเชน่ 
ศลัยแพทย์หวัใจ 

รหสั ขอ้ความ 50 ฟิลด์นี้จะตดิตามแผนการรบัสง่ขอ้ความใน ID แถวอืน่ ตวัอย่างเชน่ 
หากคุณแกไ้ขแผนรบัสง่ขอ้ความ 
ฟิลด์นี้จะจดัทาํสาํเนาของแผนการรบัสง่ขอ้ความทีม่เีลขทีเ่วอรช์นัเพิม่ข ึน้  

การเปิดเผยขอ้มลูทีจ่ําเป็น  บูลนี  1 เมือ่เลอืกฟิลด์นี้ จะแสดงขอ้ความการเปิดเผยขอ้มลู  

ฝา่ย ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

ใชง้านตดิตามผล บูลนี 1 ไมม่ ี

วนัทีห่มดอาย ุ วนัเวลา 7 วนัทีท่ ีแ่ผนรบัสง่ขอ้ความสิน้สดุ  

ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอก ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

ลอ็คลาํดบั  บูลนี  1 ฟิลด์นี้จะลอ็คแผนรบัสง่ขอ้ความ ซึง่ป้องกนัไมใ่หผู้ใ้ชเ้ปลีย่นลาํดบั 
หรอืลบขอ้ความออกจากแผนรบัสง่ขอ้ความ  

ชือ่ ขอ้ความ 200 ชือ่ของแผนรบัสง่ขอ้ความหรอืแผนการรบัสง่ขอ้ความสว่นบุคคล  

กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

ลาํดบัความสาํคญั ตวัเลข 22 ไมม่ ี

วนัทีร่ลีสี  วนัเวลา 7 วนัทีร่ลีสีของแผนรบัสง่ขอ้ความ 

สว่น ขอ้ความ 50 ฟิลด์นี้อธบิายสว่นตลาด 
ซึง่เป็นกลุม่ของบรษิทัเป้าหมายของแผนขอ้ความ ตวัอย่างเชน่ 
โรงพยาบาลระดบัตตยิภูม ิ
โดยแสดงแผนรบัสง่ขอ้ความทีแ่นะนําใหก้บัพนกังานขายเมือ่วางแผนการ

ตดิต่อ  

Skin ขอ้ความ 30 เมือ่เปิดโปรแกรมวางแผนรบัสง่ขอ้ความสาํหรบัแกไ้ขหรอืดูตวัอย่าง 
โครงร่างของแผนรบัสง่ขอ้ความจะปรากฏขึน้ดว้ย   

วนัทีเ่ริม่ตน้ วนัเวลา 7 ไมม่ ี

สถานะ รายการสาํหรบัเลอืก 30  คา่ดฟีอลต์ทีถู่กตอ้งของฟิลด์นี้ไดแ้ก:่ อนุมตัแิลว้, ระหวา่งดําเนนิการ, 
ปฏเิสธ, จ่ายออกแลว้, สง่แลว้ 

ประเภท ขอ้ความ 30 คา่ดฟีอลต์ทีถู่กตอ้งของฟิลด์นี้ไดแ้ก:่ การออกผลติภณัฑใ์หม่ 
และการรบัสง่ขอ้ความเป้าหมาย  

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 
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 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 

 แผนรบัสง่ขอ้ความ 
 

ฟิลดร์ายการแผนรบัส่งข้อความ: การเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุกอ่นการอมิปอรต์รายการแผนรบัสง่ขอ้ความลงใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิของคาํแนะนําในหวัขอ้ คําแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) เริม่จากคุณตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ช่ือฟิลดร์ายการ แผนรบัส่งข้อความดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ผูเ้ขา้รว่ม  ขอ้ความ 1000 ไมม่ ี

คาํอธบิาย  ขอ้ความ 255 ไมม่ ี

เลกิใชก้ารโหลดลว่งหน้า บูลนี  1 หากฟิลด์เลกิใชก้ารโหลดลว่งหน้ามคีา่ N ซึง่เป็นคา่ดฟีอลต์ 
ระบบจะเปิดใชก้ารโหลดภาพเคลือ่นไหวลว่งหน้าสาํหรบัแอปพลเิคชนั 
Oracle CRM On Demand Disconnected 
Mobile Sales ตอ้งป้อนคา่สาํหรบัฟิลด์นี้  

ขอ้ความการเปิดเผยขอ้มลู  บูลนี  1 ไมม่ ี

ชือ่ทีแ่สดง ขอ้ความ 100 ไมม่ ี

ฝา่ย ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

ชือ่  ขอ้ความ 100 ไมม่ ี

แผนรบัสง่ขอ้ความหลกั ขอ้ความ 30 แผนรบัสง่ขอ้ความประกอบดว้ยรายการแผนรบัสง่ขอ้ความจํานวนหนึง่ 
ฟิลด์แผนรบัสง่ขอ้ความหลกัคอืแผนรบัสง่ขอ้ความทีม่รีายการแผนรบัสง่ข้

อความ 
ฟิลด์แผนรบัสง่ขอ้ความหลกัเชือ่มโยงกบัฟิลด์ชือ่ของเรคคอรด์แผนรบัสง่ข้

อความ 

กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

การจดัอนัดบั รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

ประเภทการสง่ รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ทีใ่ชไ้ดค้อื การสง่ PDF หรอืการสง่มาตรฐาน 
คา่ดฟีอลต์คอืการสง่มาตรฐาน  
หากใชค้า่ดฟีอลต์ จะมกีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ใชง้านคดัลอก ไว ้
และไมเ่ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ปรบัใหเ้หมาะสม  

เลขลาํดบั ตวัเลข 22 ไมม่ ี

ชือ่ทางแกป้ญัหา ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

บนัทกึของผูด้ําเนนิรายการ ขอ้ความ  2000 ไมม่ ี
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ช่ือฟิลดร์ายการ แผนรบัส่งข้อความดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

สถานะ  รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

สาระสาํคญั ขอ้ความ 2000 ไมม่ ี

ประเภท รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคุณ (ในหน้า 656) 

 รายการแผนรบัสง่ขอ้ความ 
 

ฟิลดค์วามสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัส่งข้อความ: การเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุกอ่นการอมิปอรต์ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความลงใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิของคาํแนะนําในหวัขอ้ คําแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ช่ือฟิลดค์วามสมัพนัธ์ของรายการ แผนรบัส่
งข้อความดีฟอลต์ 

ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ผูเ้ขา้รว่ม  ขอ้ความ 1000 ไมม่ ี 

คาํอธบิาย  ขอ้ความ 255 ไมม่ ี

ชือ่ทีแ่สดง ขอ้ความ 100 ไมม่ ี

ฝา่ย ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

ชือ่  ขอ้ความ 100 ไมม่ ี

แผนรบัสง่ขอ้ความหลกั ขอ้ความ 15 ไมม่ ี

กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

การจดัอนัดบั รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

เลขลาํดบั ตวัเลข 22 ไมม่ ี

ชือ่ทางแกป้ญัหา ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

สถานะ  รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

สาระสาํคญั ขอ้ความ 2000 ไมม่ ี
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ช่ือฟิลดค์วามสมัพนัธ์ของรายการ แผนรบัส่
งข้อความดีฟอลต์ 

ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ประเภท รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 

 ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ 
 

ฟิลดก์ารติดตามการแก้ไข: การเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุกอ่นการอมิปอรต์ฟิลด์การตดิตามการแกไ้ขลงใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิของคาํแนะนําในหวัขอ้ คําแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) กอ่นอืน่ คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูต่อไปนี้กอ่นทีจ่ะอมิปอรต์ฟิลด์การตดิตามการแกไ้ข  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ช่ือฟิลด์ การติดตามการแก้ไขดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ID ออบเจกต์ยอ่ย ขอ้ความ 15 ไมม่ ี 

ชือ่ออบเจกต์ยอ่ย ขอ้ความ  50 ไมม่ ี 

ชือ่กจิกรรม ขอ้ความ 150 สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัชือ่กจิกรรม โปรดดูที ่
เกีย่วกบักจิกรรมการตดิตามการแกไ้ข (โปรดดูที ่
"เกีย่วกบักจิกรรมการตรวจสอบการแกไ้ข" ในหน้า 463)  

ชือ่ฟิลด์ ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

ID ออบเจกต ์ ขอ้ความ 15 ไมม่ ี 

ชือ่ออบเจกต ์ ขอ้ความ 50 ไมม่ ี 

จํานวนการแกไ้ข ตวัเลข 22 ไมม่ ี 

แกไ้ข: วนัที ่ วนัเวลา 50 ไมม่ ี

ประเภทเรคคอรด์ ขอ้ความ 50 ระบุประเภทเรคคอรด์ทีม่กีารแกไ้ขคา่รายการสาํหรบัเลอืก เชน่ บรษิทั  

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 การตดิตามการแกไ้ข (ในหน้า 452) 
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 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 
 

ฟิลดห์มายเหตุ: การจดัเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุ กอ่นการอมิปอรต์หมายเหตุใน Oracle CRM On Demand ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิของคาํแนะนําในหวัขอ้ 
คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ค่าดีฟอลต์ช่ือฟิลดห์มายเหตุ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ID ภายนอกของบรษิทั ขอ้ความ  30 ไมม่ ี

ชือ่บรษิทั ขอ้ความ  255 ไมม่ ี

ID ภายนอกของแคมเปญ ขอ้ความ  30 ไมม่ ี

ชือ่แคมเปญ ขอ้ความ 255 ไมม่ ี

ID ภายนอกของผูต้ดิต่อ ขอ้ความ  30 ไมม่ ี

ชือ่ผูต้ดิต่อ ขอ้ความ 255 ไมม่ ี

คาํอธบิาย ขอ้ความ  16, 035  หากฟิลด์ คาํอธบิาย ในไฟลอ์มิปอรต์ยาวเกนิ 16,350 ตวัอกัษร 
ขอ้ความจะถูกตดัใหเ้หลอื 16,252 ตวัอกัษร 
และตวัอกัษรทีเ่หลอืจะถูกใสไ่วใ้นหมายเหตุทีเ่ชือ่มโยง 
โดยแต่ละหมายเหตุจะมคีวามยาวไดไ้มเ่กนิ 16,350 ตวัอกัษร  

ID ภายนอกของโอกาสทางการขาย ขอ้ความ  30 ไมม่ ี

ชือ่โอกาสทางการขาย ขอ้ความ 100 ไมม่ ี

สว่นตวั ชอ่งทาํเครือ่งหมาย ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี

ID ภายนอกของคาํขอบรกิาร ขอ้ความ  30 ไมม่ ี

เลขทีข่องคาํขอบรกิาร เลขที ่ 15 ไมม่ ี

หวัเรือ่ง ขอ้ความ 30 ฟิลด์ทีจ่ําเป็นตามคา่ดฟีอลต์ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 
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ฟิลดว์ตัถปุระสงค:์ การเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุกอ่นการอมิปอรต์วตัถุประสงคล์งใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิของคาํแนะนําในหวัขอ้ คําแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ช่ือฟิลด์ วตัถปุระสงค์ดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ชือ่บรษิทั ขอ้ความ  15 ชือ่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัวตัถุประสงค์ทีก่าํหนด  

ชือ่ผูต้ดิต่อ  ขอ้ความ  15 ชือ่ผูต้ดิต่อทีเ่กีย่วขอ้งกบัวตัถุประสงค์ทีก่าํหนด  

สกลุเงนิ  ขอ้ความ  20 สกลุเงนิทีใ่ชเ้ป็นคา่เงนิของวตัถุประสงค์ 

คาํอธบิาย  ขอ้ความ  2000 ฟิลด์คาํอธบิายสาํหรบัวตัถุประสงคท์ีก่าํหนด  

ฝา่ย ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

วนัทีแ่ลกเปลีย่น วนัที/่เวลา 7 วนัทีใ่ชอ้ตัราแลกเปลีย่นสาํหรบัสกลุเงนิ  

ชือ่วตัถุประสงค์ ขอ้ความ 30 ไมม่ ี 

รายไดว้ตัถุประสงค์ ขอ้ความ  22 รายไดเ้ป้าหมายของวตัถุประสงค์ 

เป้าหมายวตัถุประสงค ์ ตวัเลข 22 ฟิลด์เป้าหมายวตัถุประสงคค์อืปรมิาณของหน่วยการขาย, ใบสัง่ขาย, 
การตดิต่อจากฝา่ยขาย และอืน่ๆ 
ปรมิาณนี้จะกาํหนดโดยฟิลด์หน่วยวตัถุประสงค์  

หน่วยวตัถุประสงค์ รายการสาํหรบัเลอืก 30  ฟิลด์หน่วยวตัถุประสงคจ์ะกาํหนดปรมิาณในฟิลด์เป้าหมายวตัถุประสงค ์ 

วตัถุประสงคห์ลกั ขอ้ความ  15 หากวตัถุประสงค์ทีก่ําหนดมกีารเชือ่มโยงกบัวตัถุประสงค์หลกั 
ฟิลด์นี้จะชว่ยใหร้วมวตัถุประสงคท์ัง้สองเขา้ดว้ยกนัได ้  

ระยะเวลา ขอ้ความ  15 คา่ระยะเวลานี้ตรงกบัเกณฑ์ทีผู่ใ้ชป้้อนเมือ่ตัง้คา่การสรา้งประมาณการใน 
Oracle CRM On Demand   

กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

ชือ่แผน ขอ้ความ  15 ชือ่แผนธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ฉพาะนี้ (ไมจ่ําเป็น)  

ชือ่ผลติภณัฑ์  ขอ้ความ  15 ชือ่ผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัวตัถุประสงค์  

สถานะ รายการสาํหรบัเลอืก 30 สถานะของวตัถุประสงค์  

ผูเ้ขา้รว่มเป้าหมาย ขอ้ความ  2000 กลุม่นี้เป็นกลุ่มบุคคลทีจ่ะใชว้ตัถุประสงค์  

ประเภท รายการสาํหรบัเลอืก 30 ประเภทวตัถุประสงค์ ลกูคา้เป็นผูต้ัง้คา่นี้  

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 
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 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 

 วตัถุประสงค์ 
 

ฟิลดบ์ทบาทผูติ้ดต่อของโอกาสทางการขาย: การจดัเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุกอ่นการอมิปอรต์บทบาทผูต้ดิต่อลงใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิของคาํแนะนําในหวัขอ้ คําแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) เริม่จากคุณตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ค่าดีฟอลต์ช่ือฟิลดบ์ทบาทผูติ้ดต่อ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

บทบาทการซือ้ รายการสาํหรบัเลอืก 39 คา่ดฟีอลต์ทีใ่ชไ้ด:้ ผูใ้ช ้ผูป้ระเมนิ ผูอ้นุมตั ิผูต้ดัสนิใจ ผูใ้ชแ้ละผูป้ระเมนิ 
ผูใ้ชแ้ละผูอ้นุมตั ิผูป้ระเมนิและผูต้ดัสนิใจ ผูป้ระเมนิและผูอ้นุมตั ิ
ผูป้ระเมนิและผูต้ดัสนิใจ ไมรู่จ้กั 

ID ภายนอกของผูต้ดิต่อ ขอ้ความ  30 ไมม่ ี

ชือ่ผูต้ดิต่อ ขอ้ความ 255 ไมม่ ี

ID ภายนอกของโอกาสทางการขาย ขอ้ความ  30 ไมม่ ี

ชือ่โอกาสทางการขาย ขอ้ความ 100 ไมม่ ี

หลกั ชอ่งทาํเครือ่งหมาย ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 ฟิลด์ผูต้ดิต่อ 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 
 

ฟิลดกิ์จกรรมโอกาสทางการขาย: การเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้มขีอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่เรคคอรด์ของคณุกอ่นการอมิปอรต์กจิกรรมโอกาสทางการขายลงใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้จะเป็นสว่นเพิม่เตมิคาํแนะนําทีใ่หร้ายละเอยีดไวใ้นหวัขอ้ คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 
คณุตอ้งตรวจดูขอ้มลูเกีย่วกบัการอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ช่ือฟิลดกิ์จกรรมโอกาสทางการขายดี

ฟอลต์ 
ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

กจิกรรม ขอ้ความ 50 ชือ่ของกจิกรรม  

ID กจิกรรม ID 15 ไมม่ ี
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ช่ือฟิลดกิ์จกรรมโอกาสทางการขายดี

ฟอลต์ 
ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ID ระบบภายนอกของกจิกรรม ID 15 ID ระบบภายนอกของกจิกรรม  

โอกาสทางการขาย ขอ้ความ 50 ชือ่ของโอกาสทางการขาย 

ID โอกาสทางการขาย ID 15 ไมม่ ี

ID 
ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอกของโอกาสทางการข

าย 

ID 15 ID 
ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอกของโอกาสทางกา

รขาย  

ID แถว ID 15 ไมม่ ี

 
 

ฟิลดโ์อกาสทางการขาย: การจดัเตรียมการอิมพอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุ กอ่นการอมิปอรต์โอกาสทางการขายลงใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิของคาํแนะนําในหวัขอ้ คําแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูด้แูลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

 

ช่ือฟิลด์ โอกาสทางการขายดีฟอล
ต์ 

ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

บรษิทั ขอ้ความ 100 ฟิลด์ทีจ่ําเป็นตามคา่ดฟีอลต์ 

ID ภายนอกของบรษิทั ขอ้ความ  30 ไมม่ ี

ทีต่ัง้บรษิทั ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

วนัทีปิ่ด วนัที ่ 7 ฟิลด์ทีจ่ําเป็นตามคา่ดฟีอลต์ 

ตวัแทนจําหน่าย  รายการสาํหรบัเลอืก 30 มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Automotive Edition 

คาํอธบิาย ขอ้ความ  16,350 หากฟิลด์คาํอธบิายในไฟลอ์มิปอรต์ยาวเกนิ 16,350 ตวัอกัษร ขอ้ความจะถูกตดัใหเ้หลอื 
16,252 ตวัอกัษร และตวัอกัษรทีเ่หลอืจะถูกใสไ่วใ้นหมายเหตุทีเ่ชือ่มโยง 
โดยแต่ละหมายเหตุจะมคีวามยาวไดไ้มเ่กนิ 16,350 ตวัอกัษร 

ฝา่ย ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

รายไดท้ีค่าดไว ้ สกลุเงนิ 15 อมิปอรต์ไมไ่ด ้คา่ทีค่าํนวณตามฟิลด์ รายไดท้ีค่าดวา่จะไดร้บั คณูดว้ยคา่ในฟิลด์ ความเป็นไปได ้ 

ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอก ขอ้ความ  255 ไมม่ ี

ประมาณการ ชอ่งทาํเครือ่งหมาย ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี

ID การใชร้ว่มกนั ขอ้ความ 30 ไมม่ ี
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ช่ือฟิลด์ โอกาสทางการขายดีฟอล
ต์ 

ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ทีม่าลดี รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

ยีห่อ้ รายการสาํหรบัเลอืก 30 มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Automotive Edition 

รุน่ รายการสาํหรบัเลอืก 30 มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Automotive Edition 

แกไ้ขโดย ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ยงัไมส่ามารถตัง้คา่ฟิลด์นี้ระหวา่งอมิปอรต์ไดใ้นขณะนี้ 
คา่ของฟิลด์จะไดร้บัการกาํหนดโดยตรงจากแอปพลเิคชนั 

ชือ่ ขอ้ความ 100 ไมม่ ี

ขัน้ตอนต่อไป ขอ้ความ 250 ไมม่ ี

สกลุเงนิของโอกาสทางการขาย รายการสาํหรบัเลอืก 15 แบบอ่านอยา่งเดยีว 

สกลุเงนิของโอกาสทางการขาย ขอ้ความ 20 ไมม่ ี

ชือ่โอกาสทางการขาย ขอ้ความ 100 ฟิลด์ทีจ่ําเป็นตามคา่ดฟีอลต์ 

เจา้ของ อเีมล ์ 50 ขอ้มลูในไฟลต์อ้งตรงกบั ID ผูใ้ชใ้นการไซน์ออนของผูใ้ช ้Oracle CRM On 
Demand ทีม่อียู ่หากเรคคอรด์ไมม่คีา่ทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัฟิลด์นี้ (รวมทัง้ไม่มคีา่ใดๆ) 
คา่ของฟิลด์จะถูกตัง้เป็น ID ผูใ้ชใ้นการไซน์ออนของผูใ้ชท้ีท่าํการอมิปอรต์ 

หากฟิลด์นี้ไมไ่ดถู้กแมปไวก้บัฟิลด์ของไฟลท์ีอ่มิปอรต์ทีถู่กตอ้งขณะทีร่นัโปรแกรมชว่ยอมิปอรต์ 
เจา้ของจะถูกตัง้คา่เป็น ID 
ผูใ้ชใ้นการไซน์ออนของผูใ้ชท้ีท่าํการอมิปอรต์สาํหรบัเรคคอรด์ทัง้หมดทีอ่มิปอรต์ 

 

ID ภายนอกของเจา้ของ ขอ้ความ  30 ไมม่ ี

กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

ลาํดบัความสาํคญั รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์ทีใ่ชไ้ด:้ ตํ่า, ปานกลาง, สงู 

% ความเป็นไปได ้ รายการสาํหรบัเลอืก 3 คา่ดฟีอลต์ทีใ่ชไ้ด:้ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 

หมายเหตุ:ฟิลด์นี้ควรแสดงอยู่ในโครงรา่งดว้ยเสมอ หากซอ่นฟิลด์นี้ไว ้
อาจเกดิผลลพัธ์ทีไ่มค่าดหมายขึน้ 

ความสนใจในผลติภณัฑ ์ ขอ้ความ 100 มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services 
Edition 

การจดัอนัดบั 1 จํานวนเตม็ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ คา่ทีถู่กตอ้งของฟิลด์นี้ไดแ้ก ่นลั, 1, 2, 3, 4, 5  

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่เกีย่วกบัฟิลด์ทีแ่สดงเป็นภาพ  

การจดัอนัดบั 2 จํานวนเตม็ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ คา่ทีถู่กตอ้งของฟิลด์นี้ไดแ้ก ่นลั, 1, 2, 3, 4, 5  

การจดัอนัดบั 3 จํานวนเตม็ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ คา่ทีถู่กตอ้งของฟิลด์นี้ไดแ้ก ่นลั, 1, 2, 3, 4, 5  
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ช่ือฟิลด์ โอกาสทางการขายดีฟอล
ต์ 

ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

เหตุผลทีช่นะ/แพ ้ รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์ทีใ่ชไ้ด:้ ฐานทีต่ดิตัง้ ราคา ความสมัพนัธ์ เรคคอรด์การตดิตาม ไมม่โีปรเจคปจัจุบนั 
ไมม่งีบประมาณ ไมผ่า่นคณุสมบตั ิแพใ้นการแขง่ขนั แพต้่อการไมต่ดัสนิใจ อืน่ๆ 

ระบุโอกาสทางการขายใหม่ ชอ่งทาํเครือ่งหมาย ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี

รายได ้ สกลุเงนิ 15 ไมม่ ี

ขัน้ตอนการขาย รายการสาํหรบัเลอืก 50 ฟิลด์ทีจ่ําเป็นตามคา่ดฟีอลต์  

ฟิลด์นี้มลีกัษณะทีแ่ตกต่างจากฟิลด์โดยสว่นใหญ่ กลา่วคอื 
ฟิลด์นี้จะไมเ่พิม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกทีไ่มต่รงกนั 
แมว้า่คณุจะระบุไวใ้นระหวา่งกระบวนการอมิปอร์ตกต็าม 
ขอ้มลูทีอ่มิปอรต์ตอ้งตรงกบัคา่ทีใ่ชไ้ดข้องฟิลด์นี้ 
หากคุณตอ้งการเลอืกคา่รายการสาํหรบัเลอืกจากไฟล ์CSV 
ทีไ่มต่รงกบัคา่ดฟีอลต์คา่รายการสาํหรบัเลอืก 
ใหเ้พิม่คา่ทีต่อ้งการลงในแอปพลเิคชนักอ่นจะอมิปอรต์ขอ้มลู มฉิะนัน้ 
เรคคอรด์ทัง้รายการจะถูกปฏเิสธ คา่ดฟีอลต์ทีใ่ชไ้ด ้ไดแ้ก ่ลดีทีม่คีณุสมบตั ิการสรา้งวสิยัทศัน์ 
ชอ็ตลสิต ์เลอืก การเจรจา ปิด/ชนะ ปิด/แพ ้

ทีม่าของแคมเปญ รายการสาํหรบัเลอืก 30 แคมเปญทีส่รา้งโอกาสทางการขาย  

สถานะ รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์ทีใ่ชไ้ด ้ไดแ้ก ่รอดําเนนิการ แพ ้และชนะ 

สญัญาณไฟหยุด 1 จํานวนเตม็ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ คา่ทีถู่กตอ้งของฟิลด์นี้ไดแ้ก ่นลั, 0, 1, 2 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่เกีย่วกบัฟิลด์ทีแ่สดงเป็นภาพ  

สญัญาณไฟหยุด 2 จํานวนเตม็ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ คา่ทีถู่กตอ้งของฟิลด์นี้ไดแ้ก ่นลั, 0, 1, 2 

สญัญาณไฟหยุด 3 จํานวนเตม็ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ คา่ทีถู่กตอ้งของฟิลด์นี้ไดแ้ก ่นลั, 0, 1, 2 

พืน้ที ่ ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

มลูคา่สนิทรพัย์รวม สกลุเงนิ 15 มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services 
Edition 

ยอดรวมเบี้ยประกนั สกลุเงนิ 15 มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services 
Edition 

ประเภท รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

ปี รายการสาํหรบัเลอืก 30 มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Automotive Edition 

 
 

ฟิลดที์มในโอกาสทางการขาย: การจดัเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้มขีอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล ์CSV ของคณุกอ่นทาํการอมิปอรต์ทมีในโอกาสทางการขายเขา้ใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นรายละเอยีดเพิม่เตมิใหก้บัคาํแนะนําทีอ่ธบิายไวใ้นหวัขอ้ คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 
คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูการอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  
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หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

 

ช่ือฟิลดที์มในโอกาสทางการขายดี

ฟอลต์  
ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

การเขา้ใชโ้อกาสทางการขาย รายการสาํหรบัเลอืก 15 รายการสาํหรบัเลอืกนี้เป็นแบบอ่านอย่างเดยีว 
คา่ทีคุ่ณอมิปอรต์จะตอ้งตรงกบัคา่ดฟีอลต์ต่อไปนี้ทัง้หมด  
อ่านอย่างเดยีว แกไ้ข เตม็ และไมม่สีทิธิเ์ขา้ใช ้ 

ชือ่โอกาสทางการขาย ขอ้ความ  100 ไมม่ ี

ID 
ภายนอกของโอกาสทางการขาย 

ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

ID ผูใ้ช ้ ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

ID ภายนอกของผูใ้ช ้ ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

ID ไซน์อนิของผูใ้ช ้ ขอ้ความ  50 ไมม่ ี

บทบาทของทมี รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์สาํหรบัฟิลด์นี้ไดแ้ก ่เจา้ของ ผูส้นบัสนุนของฝา่ยบรหิาร ทีป่รกึษา คูค่า้ และอืน่ๆ  

การแบ่งเป็นเปอรเ์ซน็ต์ จํานวนเตม็ 22 เปอรเ์ซน็ต์ของรายไดท้ีจ่ะปนัสว่นใหก้บัสมาชกิในทมี  

สกลุเงนิ ขอ้ความ 20 ไมม่ ี

วนัทีแ่ลกเปลีย่น วนัที ่ ไมม่ ี วนัทีใ่ชอ้ตัราแลกเปลีย่นสาํหรบัสกลุเงนิ  

 

 
 

ฟิลดร์ายได้จากผลิตภณัฑท่ี์มีโอกาสทางการขาย: การจดัเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุ กอ่นการอมิปอรต์เรคคอรด์ผลติภณัฑท์ีม่โีอกาสทางการขายไปยงั Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิจากคําแนะนําทีม่ใีนหวัขอ้ คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ค่าดีฟอลต์ผลิตภณัฑ์ท่ีมีโอกาสทางการขาย ช่ือฟิล
ด ์

ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

จํานวนงวด จํานวนเตม็ 3 รายไดท้ีเ่กดิซํ้าสามารถรองรบัไดส้งูสดุ 260 งวด 
ระยะเวลาทีค่รอบคลมุจํานวนงวดรวมจะแตกต่างกนัตามความถีท่ ีร่ะบุ 
(ในฟิลด์ความถี ่เชน่ หากคณุเลอืกรายไดท้ีเ่กดิซํ้ารายสปัดาห ์
คณุสามารถตดิตามรายไดไ้ดส้งูสดุหา้ปี 

มลูคา่สนิทรพัย์ สกลุเงนิ 15 ไมม่ ี
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ค่าดีฟอลต์ผลิตภณัฑ์ท่ีมีโอกาสทางการขาย ช่ือฟิล
ด ์

ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ชือ่เตม็ของผูต้ดิตอ่ ขอ้ความ 255 ไมม่ ี

สญัญา รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

คาํอธบิาย ขอ้ความ 250 ขอ้จํากดัคอื 250 ตวัอกัษร 

ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอก ขอ้ความ  30 ไมม่ ี

การประมาณการ ชอ่งทาํเครือ่งหมาย ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี

ความถี ่ รายการสาํหรบัเลอืก 30 คณุไมส่ามารถแกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืกนี้ 
ดงันัน้คา่ทีคุ่ณอมิปอรต์ตอ้งตรงกนัทกุประการกบัคา่ทีใ่ชไ้ด ้

ID การใชร้ว่มกนั ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

ID ภายนอกของโอกาสทางการขาย ขอ้ความ  30 ไมม่ ี

ชือ่โอกาสทางการขาย รายการสาํหรบัเลอืก 30 คณุไมส่ามารถแกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืกนี้ 
ดงันัน้คา่ทีคุ่ณอมิปอรต์ตอ้งตรงกนัทกุประการกบัคา่ทีใ่ชไ้ด ้

เจา้ของ ขอ้ความ 50 คณุไมส่ามารถแกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืกนี้ 
ดงันัน้คา่ทีคุ่ณอมิปอรต์ตอ้งตรงกนัทกุประการกบัคา่ทีใ่ชไ้ด ้

ID ภายนอกของเจา้ของ ขอ้ความ  30 ไมม่ ี

เบี้ยประกนั สกลุเงนิ 15 ไมม่ ี

% ความเป็นไปได ้ รายการสาํหรบัเลอืก 22 ไมม่ ี

ID ภายนอกของผลติภณัฑ์ ขอ้ความ  30 ไมม่ ี

ชือ่ผลติภณัฑ์ ขอ้ความ 50 คณุไมส่ามารถแกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืกนี้ 
ดงันัน้คา่ทีคุ่ณอมิปอรต์ตอ้งตรงกนัทกุประการกบัคา่ทีใ่ชไ้ด ้

วนัทีส่ ัง่ซือ้ วนัที ่ 7 ไมม่ ี

ราคาซือ้ สกลุเงนิ 15 ไมม่ ี

ปรมิาณ เลขที ่ 15 ไมม่ ี

เลขกาํกบั ขอ้ความ 100 ไมม่ ี

วนัทีส่ง่สนิคา้ วนัที ่ 7 ไมม่ ี

วนัทีเ่ริม่ตน้/วนัทีปิ่ด วนัที ่ 7 ไมม่ ี
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ค่าดีฟอลต์ผลิตภณัฑ์ท่ีมีโอกาสทางการขาย ช่ือฟิล
ด ์

ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

สถานะ ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

ประเภท รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

การรบัประกนั รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 
 

ฟิลดใ์บสัง่: การเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุกอ่นการอมิปอรต์ใบสัง่ลงใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นขอ้มลูเพิม่เตมิสาํหรบัคาํแนะนําทีแ่สดงอยู่ในหวัขอ้ คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) กอ่นอืน่ 
คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ช่ือฟิลด์ ใบสัง่ดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ID ใบสัง่ ขอ้ความ 30 ไพรมารคียี์ของออบเจกต์ใบสัง่ ฟิลด์นี้เป็นแบบอ่านอย่างเดยีว  

สมดุบนัทกึ สตรงิ 150 ไมม่ ี

ID สมดุบนัทกึ สตรงิ 15 ไมม่ ี

เลขทีใ่บสัง่ ขอ้ความ 50 ฟิลด์นี้ม ีID ใบสัง่ตามคา่ดฟีอลต์  

คาํอธบิาย ขอ้ความ 255 ฟิลด์นี้เป็นคาํอธบิายใบสัง่  

ฝา่ย ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

เจา้ของ Varchar 15 เจา้ของเรคคอรด์  

กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

บญัชรีาคาสนิคา้ รายการสาํหรบัเลอืก 50 รายการสาํหรบัเลอืกนี้อ่านไดเ้พยีงอย่างเดยีวเทา่นัน้ 
คา่ดฟีอลต์สาํหรบัรายการสาํหรบัเลอืกคอืชือ่ของรายการราคา 

โอกาสทางการขาย ขอ้ความ 15 ไมม่ ี

บรษิทั ขอ้ความ 15 ไมม่ ี
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ช่ือฟิลด์ ใบสัง่ดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

บรษิทัสดุทา้ย  ขอ้ความ 15 ฟิลด์นี้จะใชเ้มือ่มกีารเลอืกคา่ การใชร้ว่มกนัของ Ebiz PIP ไวส้าํหรบัการตัง้ค่า 
การใชใ้บสัง่ ในโปรไฟลบ์รษิทั  

Ebiz PIP Integration เป็นโซลชูนัการใชร้่วมกนัของ Oracle Lead to 
Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand 
and Oracle E-Business Suite ฟิลด์นี้จงึไมม่ใีน Oracle CRM 
On Demand Order Management สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั 
Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle 
CRM On Demand and Oracle E-Business Suite 
โปรดตดิต่อฝา่ยบรกิารลูกคา้ 

กจิกรรม ขอ้ความ 15 ไมม่ ี

ผูต้ดิต่อ  ขอ้ความ 15 ไมม่ ี

ทีอ่ยู่ทีร่บัสนิคา้ ขอ้ความ 15 ทีอ่ยู่ทีร่บัสนิคา้ตามใบสัง่  

ทีอ่ยู่ทีเ่รยีกเกบ็ ขอ้ความ 15 ทีอ่ยู่ทีเ่รยีกเกบ็ตามใบสัง่  

สถานะการจดัทาํใบสัง่ รายการสาํหรบัเลอืก 30 รหสัสถานะสาํหรบัใบสัง่ โปรดดูขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์นี้ใน ฟิลด์ใบสัง่  

ขอ้ความแสดงการใชร้ว่มกนัของใบสัง่ ขอ้ความ 255 ฟิลด์นี้จะป็อบปเูลทเมือ่มกีารเลอืกคา่ การใชร้ว่มกนัของ Ebiz PIP ไวส้าํหรบัการตัง้คา่ 
การใชใ้บสัง่ ในโปรไฟลบ์รษิทั  

Ebiz PIP Integration เป็นโซลชูนัการใชร้่วมกนัของ Oracle Lead to 
Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand 
and Oracle E-Business Suite ฟิลด์นี้จงึไมม่ใีน Oracle CRM 
On Demand Order Management สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั 
Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle 
CRM On Demand and Oracle E-Business Suite 
โปรดตดิต่อฝา่ยบรกิารลูกคา้ 

 
 

ฟิลดร์ายการในใบสัง่: การเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุกอ่นการอมิปอรต์รายการในใบสัง่ลงใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นขอ้มลูเพิม่เตมิสาํหรบัคาํแนะนําทีแ่สดงอยู่ในหวัขอ้ คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) กอ่นอืน่ 
คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ช่ือฟิลด์ รายการในใบสัง่ดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ผลติภณัฑ์ ขอ้ความ 15 ฟิลด์นี้มฟีอรนีคยีข์อง ID ผลติภณัฑ์ และเป็นฟิลดท์ีจ่ําเป็น  

ใบสัง่  ขอ้ความ 15 ฟิลด์นี้มฟีอรนีคยีข์อง ID ใบสัง่ และเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น  

เลขทีร่ายการในใบสัง่ ขอ้ความ 15 ฟิลด์นี้มไีพรมารคียี์ของออบเจกต์ตามคา่ดฟีอลต ์ 
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ช่ือฟิลด์ รายการในใบสัง่ดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ปรมิาณ ตวัเลข 22 ฟิลด์นี้มปีรมิาณสนิคา้ทีส่ ัง่ และเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น  

ราคาสนิคา้ ตวัเลข 22 ไมม่ ี

จํานวนเงนิสว่นลด ตวัเลข 22 ไมม่ ี

เปอรเ์ซน็ต์สว่นลด ตวัเลข 22 ไมม่ ี

ราคาหลงัหกัสว่นลด ตวัเลข 22 ไมม่ ี 

 

 
 

ฟิลดค์ู่ค้า: การเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุ กอ่นการอมิปอรต์คูค่า้เขา้ใน Oracle CRM On Demand ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิของคาํแนะนําในหวัขอ้ 
คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์คูค่า้  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ช่ือฟิลด์ คู่ค้าดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

จํานวนแพทย์ ตวัเลข  22 มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life 
Sciences Edition 

คูค่า้ของบรษิทั ชอ่งทาํเครือ่งหมาย  1 ไมม่ ี

รายไดต้่อปี สกลุเงนิ 15 ไมม่ ี

ทีอ่ยู่ทีเ่รยีกเกบ็ รายการสาํหรบัเลอืก  100  ฟิลด์นี้จะพรอ้มใชง้านเฉพาะเมือ่มกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัสาํหรบับรษิทัขอ

งคณุ  

คา่นี้จะตอ้งตรงกบัฟิลด์ชือ่ทีอ่ยู่ในเรคคอรด์ทีอ่ยู่ทีม่อียู่ นอกจากนี้ 
หากใชง้านการตัง้คา่ ตรวจสอบทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั 
คา่นี้จะตอ้งตรงกบัเรคคอรด์ทีอ่ยู่ทีม่ซี ึง่ผา่นการตรวจสอบแลว้ 

ทีอ่ยู่ทีเ่รยีกเกบ็ 1 ขอ้ความ 200 สาํหรบัคาํอธบิายวธิกีารแมปฟิลด์ทีอ่ยู่ตามประเทศ โปรดดูที ่
เกีย่วกบัการแมปประเทศและทีอ่ยู ่(ในหน้า 475) 

ฟิลด์นี้จะไมพ่รอ้มใชง้านหากมกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัสาํหรบับรษิทัของคุ

ณ  

ทีอ่ยู่ทีเ่รยีกเกบ็ 2 ขอ้ความ 100 ฟิลด์นี้จะไมพ่รอ้มใชง้านหากมกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัสาํหรบับรษิทัของคุ

ณ  

ทีอ่ยู่ทีเ่รยีกเกบ็ 3 ขอ้ความ 100 ฟิลด์นี้จะไมพ่รอ้มใชง้านหากมกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัสาํหรบับรษิทัของคุ

ณ  

เมอืงทีเ่รยีกเกบ็ ขอ้ความ 50 ฟิลด์นี้จะไมพ่รอ้มใชง้านหากมกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัสาํหรบับรษิทัของคุ

ณ  
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ช่ือฟิลด์ คู่ค้าดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ประเทศทีเ่รยีกเกบ็  รายการสาํหรบัเลอืก 30 สาํหรบัคาํอธบิายวธิกีารแมปฟิลด์ทีอ่ยู่ตามประเทศ โปรดดูที ่
เกีย่วกบัการแมปประเทศและทีอ่ยู่ (ในหน้า 475) 

ฟิลด์นี้จะไมพ่รอ้มใชง้านหากมกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัสาํหรบับรษิทัของคุ

ณ  

ตูไ้ปรษณยี์/ รหสัธนาคารทีเ่รยีกเกบ็ ขอ้ความ 30 สาํหรบัคาํอธบิายวธิกีารแมปฟิลด์ทีอ่ยู่ตามประเทศ โปรดดูที ่
เกีย่วกบัการแมปประเทศและทีอ่ยู่ (ในหน้า 475) 

ฟิลด์นี้จะไมพ่รอ้มใชง้านหากมกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัสาํหรบับรษิทัของคุ

ณ 

จงัหวดัทีเ่รยีกเกบ็ ขอ้ความ 50 หากไฟลข์องคุณมทีีอ่ยู่นอกสหรฐัอเมรกิา 
ใหแ้มปรายการทีอ่ยู่ต่อไปนี้หรอืทีอ่ยู่อืน่ทีเ่ทยีบเทา่กบัรฐัของสหรฐัอเมรกิากั

บฟิลด์นี้: รฐั MEX, รฐั BRA, เขต, สว่นพืน้ที,่ เกาะ, จงัหวดั, 
พืน้ที,่ เอมเิรต และแควน้ (โปรดดูที่่ เกีย่วกบัการแมปประเทศและทีอ่ยู ่
(ในหน้า 475)) 

รฐัในสหรฐัอเมรกิาทีเ่รยีกเกบ็ รายการสาํหรบัเลอืก 2 คา่ดฟีอลต์ทีถู่กตอ้ง คอื 
ตวัย่อมาตรฐานสองตวัอกัษรสาํหรบัรฐัทัง้หมดในสหรฐัฯ 
(ตวัพมิพใ์หญ่ทัง้หมด) Oracle CRM On Demand 
จะไมอ่นุญาตใหม้กีารแกไ้ขคา่ทีถู่กตอ้งของฟิลด์นี้ 
โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลูทีอ่มิปอรต์ตรงกบัคา่ทีถู่กตอ้งของฟิลด์นี้กอ่

นทาํการอมิปอรต์ขอ้มลู 

ฟิลด์นี้จะไมพ่รอ้มใชง้านหากมกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัสาํหรบับรษิทัของคุ

ณ 

รหสัไปรษณยี์ทีเ่รยีกเกบ็ ขอ้ความ 30 ฟิลด์นี้จะไมพ่รอ้มใชง้านหากมกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัสาํหรบับรษิทัของคุ

ณ  

ID ภายนอกของทีอ่ยู่ทีร่บับลิ ขอ้ความ 30 หากใชง้านทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัสาํหรบับรษิทัของคุณ 
ประเภทขอ้มลูสาํหรบัฟิลด์นี้จะกลายเป็นรายการสําหรบัเลอืก 
คา่สาํหรบัฟิลด์นี้จะตอ้งตรงกบั ID 
ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอกของเรคคอรด์ทีอ่ยู่ทีม่อียู่ 
นอกจากนี้หากใชง้านการตัง้คา่การตรวจสอบทีอ่ยู่ใชร้ว่มกนั 
คา่นี้จะตอ้งตรงกบัเรคคอรด์ทีอ่ยู่ทีผ่า่นการตรวจสอบทีม่อียู่ 

ความถีใ่นการตดิต่อ  รายการสาํหรบัเลอืก 30 ฟิลด์นี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life 
Sciences Edition คณุสามารถแกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืกนี้ได ้ 

ผูจ้ดัการของบรษิทัของชอ่งทาง ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

วนัทีต่รวจสอบการปฏบิตัติามขอ้กาํหนด วนัทีแ่ละเวลา UTC 7 เป็นวนัทีท่ ีส่ถานะการปฏบิตัติามขอ้กาํหนดถงึกาํหนดตอ้งตรวจสอบ   

สถานะการปฏบิตัติามขอ้กาํหนด รายการสาํหรบัเลอืก 30 คณุสามารถแกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืกนี้ได้  

คาํอธบิาย ขอ้ความ 255 ไมม่ ี

ฝา่ย ขอ้ความ 50 ไมม่ ี
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ผูเ้ชีย่วชาญ ขอ้ความ 30 คณุสามารถแกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืกนี้ได้  

ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอก ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

ชือ่ฟูรงิานะ  ขอ้ความ 100 ไมม่ ี

HIN ขอ้ความ 30 เลขทีอุ่ตสาหกรรมดา้นสขุภาพ (HIN)  

อุตสาหกรรม รายการสาํหรบัเลอืก 50 รายการสาํหรบัเลอืกนี้อ่านไดอ้ย่างเดยีวเทา่นัน้ 
คา่ดฟีอลต์สาํหรบัรายการสาํหรบัเลอืกคอื: รถยนต์, พลงังาน, 
บรกิารทางการเงนิ, เทคโนโลยรีะดบัสงู, การผลติ, อืน่ๆ, ยา, คา้ปลกี, 
การบรกิาร และ โทรคมนาคม  

ประเภทการโน้มน้าว รายการสาํหรบัเลอืก 30 คณุสามารถแกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืกนี้ได้  

วนัทีเ่สรจ็สมบูรณ์ของการระบุลา่สดุ วนัทีแ่ละเวลา UTC 7 ไมม่ ี

วนัทีส่ง่ของการระบุลา่สดุ วนัทีแ่ละเวลา UTC 7 ไมม่ ี

วนัทีต่ดิต่อลา่สดุ   วนัทีแ่ละเวลา UTC 7 ไมม่ ี

ทีต่ัง้  ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

หมายเลขแฟกซ์หลกั โทรศพัท ์ 40 ไมม่ ี

หมายเลขโทรศพัทห์ลกั โทรศพัท ์ 40 ไมม่ ี

แนวโน้มตลาด  รายการสาํหรบัเลอืก 30 มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life 
Sciences Edition คณุสามารถแกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืกนี้ได ้  

สว่นตลาด รายการสาํหรบัเลอืก 30 มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life 
Sciences Edition คณุสามารถแกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืกนี้ได ้  

สว่นแบ่งตลาด  ตวัเลข ไมส่ามารถใชไ้ด ้ มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life 
Sciences Edition คณุสามารถแกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืกนี้ได ้
หมายเลขนี้อยู่ระหวา่งศนูย์ (0) ถงึ 100  

จํานวนผูใ้ชส้งูสดุ จํานวนเตม็ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี

จํานวนพนกังาน จํานวนเตม็ 22 ไมม่ ี

บรษิทัคูค่า้แรกเริม่ รายการสาํหรบัเลอืก 100 รายการสาํหรบัเลอืกอ่านไดเ้พยีงอย่างเดยีวเทา่นัน้ 
รายการสาํหรบัเลอืกนี้มคีา่ของคูค่า้ทีถู่กตอ้ง  

เจา้ของ  ขอ้ความ 50 ฟิลด์นี้มชี ือ่ของเจา้ของปจัจุบนัของเรคคอรด์นี้  

บรษิทัคูค่า้ของเจา้ของ รายการสาํหรบัเลอืก 100 รายการสาํหรบัเลอืกนี้อ่านไดเ้พยีงอย่างเดยีวเทา่นัน้  

สกลุเงนิของคูค่า้ รายการสาํหรบัเลอืก 15 รายการสาํหรบัเลอืกนี้อ่านไดเ้พยีงอย่างเดยีวเทา่นัน้ 
คา่นี้ตอ้งตรงกบัคา่ทีม่อียู่แลว้ในสกุลเงนิปจัจุบนัของคูค่า้  

ระดบัของคูค่า้ รายการสาํหรบัเลอืก  30 คณุสามารถแกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืกนี้ได้  

ชือ่คูค่า้ ขอ้ความ  100 นีค่อืชือ่ของคูค่า้  
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สถานะหน่วยงานของคู่คา้ รายการสาํหรบัเลอืก 30 ฟิลด์นี้ระบุว่าคูค่า้เป็นหน่วยงานการจดัการความสมัพนัธ์คู่คา้ (PRM) 
ทีใ่ชง้านอยู่หรอืไมไ่ดใ้ชง้านอยู่ หากคา่นี้ถูกตัง้เป็นใชง้าน 
สมดุบนัทกึจะถูกจดัทาํขึน้โดยอตัโนมตัสิาํหรบัหน่วยงานคู่คา้ 
ผูใ้ชข้องคูค่า้จะถูกเพิม่เขา้ไปในสมดุบนัทกึโดยอตัโนมตั ิ
สมดุบนัทกึนี้จะถูกใชเ้มือ่มกีารสรา้งความสมัพนัธ์กนัระหวา่งคู่คา้ในรายการ

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสมัพนัธ์คู่คา้ภายใตฟิ้ลด์เรคคอรด์คูค่า้ 
คณุสามารถแกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืกนี้ได้  

กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

บญัชรีาคาสนิคา้ รายการสาํหรบัเลอืก 50 รายการสาํหรบัเลอืกนี้อ่านไดเ้พยีงอย่างเดยีวเทา่นัน้ 
คา่ดฟีอลต์สาํหรบัรายการสาํหรบัเลอืกคอืชือ่ของรายการราคา  

ประเภทคูค่า้หลกั รายการสาํหรบัเลอืก 30 รายการสาํหรบัเลอืกนี้อ่านไดเ้พยีงอย่างเดยีวเทา่นัน้ 
คา่ดฟีอลต์สาํหรบัรายการสาํหรบัเลอืกนี้คอืประเภทคูค่า้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคู่คา้  

บรษิทัคูค่า้หลกั รายการสาํหรบัเลอืก  100 รายการสาํหรบัเลอืกนี้อ่านไดเ้พยีงอย่างเดยีวเทา่นัน้ 
คา่ดฟีอลต์สาํหรบัรายการสาํหรบัเลอืกนี้คอืคา่ของคูค่า้  

ลาํดบัความสาํคญั รายการสาํหรบัเลอืก 30 คณุสามารถแกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืกนี้ได้  

บรษิทัมหาชน ชอ่งทาํเครือ่งหมาย ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี

การจดัอนัดบั  ตวัเลข 22 ไมม่ ี

ระบุบรษิทัใหม่ ชอ่งทาํเครือ่งหมาย ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ฟิลด์นี้ระบุว่าควรมกีารระบุบรษิทัใหม่ 
เมือ่ฟิลด์นี้ถูกอมิปอรต์จะทรกิเกอรก์ฎการระบุอตัโนมตัสิาํหรบัเรคคอรด์บรษิั

ทนี้ หากผูดู้แลระบบหรอืผูจ้ดัการของบรษิทัคุณไดใ้ชค้ณุสมบตันิี้ 

ขอ้มลูอา้งองิ ชอ่งทาํเครือ่งหมาย ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ควรตัง้คา่ของสถานะฟิลด์นี้เป็นทาํเครือ่งหมาย 
หากบรษิทันี้ตกลงทีจ่ะเป็นขอ้มลูอา้งองิทีค่ณุสามารถแผยแพรต่่อลกูคา้เป้าห

มาย 

ขอ้มลูอา้งองิ ณ วนัที ่ วนัที ่ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี

พืน้ที ่ รายการสาํหรบัเลอืก 25 คณุสามารถแกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืกนี้ได้ คา่ดฟีอลต์ทีถู่กตอ้งคอื 
ตะวนัออก ตะวนัตก และภาคกลาง  

เสน้ทาง รายการสาํหรบัเลอืก 30 คณุสามารถแกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืกนี้ได้  

ทีอ่ยู่ทีร่บัสนิคา้ รายการสาํหรบัเลอืก 100 ฟิลด์นี้จะพรอ้มใชง้านเฉพาะเมือ่มกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัสาํหรบับรษิทัขอ

งคณุ  

คา่นี้จะตอ้งตรงกบัฟิลด์ชือ่ทีอ่ยู่ในเรคคอรด์ทีอ่ยู่ทีม่อียู่ นอกจากนี้ 
หากใชง้านการตัง้คา่ ตรวจสอบทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั 
คา่นี้จะตอ้งตรงกบัเรคคอรด์ทีอ่ยู่ทีม่ซี ึง่ผา่นการตรวจสอบแลว้ 

ทีอ่ยู่ทีร่บัสนิคา้ 1 ขอ้ความ 200 สาํหรบัคาํอธบิายวธิกีารแมปฟิลด์ทีอ่ยู่ตามประเทศ โปรดดูที ่
เกีย่วกบัการแมปประเทศและทีอ่ยู ่(ในหน้า 475) 

ฟิลด์นี้จะไมพ่รอ้มใชง้านหากมกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัสาํหรบับรษิทัของคุ

ณ  



เครื่องมือการจดัการข้อมูล 

 

การจดัการ Oracle CRM On Demand Release 37 
สงิหาคม 2018  621 

 

ช่ือฟิลด์ คู่ค้าดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ทีอ่ยู่ทีร่บัสนิคา้ 2 ขอ้ความ 100 สาํหรบัคาํอธบิายวธิกีารแมปฟิลด์ทีอ่ยู่ตามประเทศ โปรดดูที ่
เกีย่วกบัการแมปประเทศและทีอ่ยู ่(ในหน้า 475) 

ฟิลด์นี้จะไมพ่รอ้มใชง้านหากมกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัสาํหรบับรษิทัของคุ

ณ  

ทีอ่ยู่ทีร่บัสนิคา้ 3 ขอ้ความ 50 สาํหรบัคาํอธบิายวธิกีารแมปฟิลด์ทีอ่ยู่ตามประเทศ โปรดดูที ่
เกีย่วกบัการแมปประเทศและทีอ่ยู ่(ในหน้า 475) 

ฟิลด์นี้จะไมพ่รอ้มใชง้านหากมกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัสาํหรบับรษิทัของคุ

ณ  

เมอืงทีส่ง่สนิคา้ ขอ้ความ 50 ฟิลด์นี้จะไมพ่รอ้มใชง้านหากมกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัสาํหรบับรษิทัของคุ

ณ  

ประเทศทีส่ง่สนิคา้ รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์ทีถู่กตอ้งคอืชือ่ของทกุประเทศบนโลก 
คา่ทีถู่กตอ้งของสหรฐัอเมรกิาคอื สหรฐัอเมรกิา Oracle CRM On 
Demand ไมอ่นุญาตใหแ้กไ้ขคา่ทีถู่กตอ้งของฟิลด์นี้ 
โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลูทีอ่มิปอรต์ตรงกนักบัคา่ทีถู่กตอ้งของฟิลด์นี้

กอ่นทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลู (โปรดดูที ่เกีย่วกบัการแมปประเทศและทีอ่ยู่ 
(ในหน้า 475)) 

ฟิลด์นี้จะไมพ่รอ้มใชง้านหากมกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัสาํหรบับรษิทัของคุ

ณ  

ตูไ้ปรษณยี์/รหสัธนาคารทีส่ง่สนิคา้ ขอ้ความ 30 หากไฟลข์องคุณมทีีอ่ยู่นอกสหรฐัอเมรกิา 
ใหแ้มปรายการทีอ่ยู่ต่อไปนี้กบัฟิลด์นี้: นคิม/สว่น, รหสั CEDEX, 
ทีอ่ยู่ 4, URB และเมอืง (โปรดดูที ่เกีย่วกบัการแมปประเทศและทีอ่ยู่ 
(ในหน้า 475)) 

ฟิลด์นี้จะไมพ่รอ้มใชง้านหากมกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัสาํหรบับรษิทัของคุ

ณ  

จงัหวดัทีส่ง่สนิคา้  ขอ้ความ 50 หากไฟลข์องคุณมทีีอ่ยู่นอกสหรฐัอเมรกิา 
ใหแ้มปรายการทีอ่ยู่ต่อไปนี้หรอืทีอ่ยู่อืน่ทีเ่ทยีบเทา่กบัรฐัของสหรฐัอเมรกิากั

บฟิลด์นี้: รฐั MEX, รฐั BRA, เขต, สว่นพืน้ที,่ เกาะ, จงัหวดั, 
พืน้ที,่ เอมเิรต และแควน้ (โปรดดูที ่เกีย่วกบัการแมปประเทศและทีอ่ยู ่
(ในหน้า 475)) 

ฟิลด์นี้จะไมพ่รอ้มใชง้านหากมกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัสาํหรบับรษิทัของคุ

ณ  

รฐัในสหรฐัอเมรกิาทีส่ง่สนิคา้ รายการสาํหรบัเลอืก 2 คา่ดฟีอลต์ทีถู่กตอ้ง คอื 
ตวัย่อมาตรฐานสองตวัอกัษรสาํหรบัรฐัทัง้หมดในสหรฐัฯ 
(ตวัพมิพใ์หญ่ทัง้หมด) Oracle CRM On Demand 
จะไมอ่นุญาตใหม้กีารแกไ้ขคา่ทีถู่กตอ้งของฟิลด์นี้ 
โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลูทีอ่มิปอรต์ตรงกบัคา่ทีถู่กตอ้งของฟิลด์นี้กอ่

นทาํการอมิปอรต์ขอ้มลู 

ฟิลด์นี้จะไมพ่รอ้มใชง้านหากมกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัสาํหรบับรษิทัของคุ
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ช่ือฟิลด์ คู่ค้าดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ณ  

รหสัไปรษณยี์ทีส่ง่สนิคา้ ขอ้ความ 30 ฟิลด์นี้จะไมพ่รอ้มใชง้านหากมกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัสาํหรบับรษิทัของคุ

ณ  

ID ภายนอกของทีอ่ยู่ทีร่บัสนิคา้ ขอ้ความ 30 หากใชง้านทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัสาํหรบับรษิทัของคุณ 
ประเภทขอ้มลูสาํหรบัฟิลด์นี้จะกลายเป็นรายการสําหรบัเลอืก 
คา่สาํหรบัฟิลด์นี้จะตอ้งตรงกบั ID 
ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอกของเรคคอรด์ทีอ่ยู่ทีม่อียู่ 
นอกจากนี้หากใชง้านการตัง้คา่การตรวจสอบทีอ่ยู่ใชร้ว่มกนั 
คา่นี้จะตอ้งตรงกบัเรคคอรด์ทีอ่ยู่ทีผ่า่นการตรวจสอบทีม่อียู ่

ทีม่าของแคมเปญ รายการสาํหรบัเลอืก 100 รายการสาํหรบัเลอืกนี้เป็นแบบอ่านอย่างเดยีว 
คา่ดฟีอลต์สาํหรบัรายการสาํหรบัเลอืกนี้คอืชือ่ของทีม่าของแคมเปญทีส่รา้งบ

รษิทั  

สถานะ รายการสาํหรบัเลอืก 30 คณุสามารถแกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืกนี้ได้  

พืน้ที ่ รายการสาํหรบัเลอืก 50 รายการสาํหรบัเลอืกนี้อ่านไดเ้พยีงอย่างเดยีวเทา่นัน้ 
คา่ดฟีอลตข์องฟิลด์ในรายการสาํหรบัเลอืกนี้คอืชือ่ของพืน้ที ่ 

เวบ็ไซต์ ขอ้ความ 100 ไมม่ ี

รายไดต้น้ปีถงึปจัจบุนั สกลุเงนิ 22 มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life 
Sciences Edition หมายถงึตน้ปีถงึปจัจบุนั  

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 
 

ฟิลดโ์ปรแกรมคู่ค้า: การเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุกอ่นการอมิปอรต์โปรแกรมคูค่า้ลงใน Oracle CRM On Demand ขอ้มลูนี้จะเพิม่เตมิคาํแนะนําทีใ่หใ้นหวัขอ้ 
คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) กอ่นอืน่ คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ค่าดีฟอลต์ช่ือฟิลดโ์ปรแกรมคู่ค้า ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

วนัทีเ่ริม่ตน้ วนัที/่เวลา 7 ไมม่ ี

ใชก้ารลงทะเบยีนขอ้ตกลงได ้ ชอ่งทาํเครือ่งหมาย ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี
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ค่าดีฟอลต์ช่ือฟิลดโ์ปรแกรมคู่ค้า ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

คาํอธบิาย ขอ้ความ 16, 350 ไมม่ ี

วนัทีส่ ิ้นสดุ วนัที/่เวลา 7 ไมม่ ี

ใช ้MDF ได ้ ชอ่งทาํเครือ่งหมาย ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี

ชือ่เจา้ของ รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

ชือ่โปรแกรมคู่คา้ ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

ประเภทคูค่า้ รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

ประเภทโปรแกรม รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

ใชก้ารตัง้ราคาพเิศษได ้ ชอ่งทาํเครือ่งหมาย ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี

สถานะ รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

 
 

ฟิลดบ์ริษทัของแผน: การเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุกอ่นการอมิปอรต์บรษิทัตามแผนลงใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิของคาํแนะนําในหวัขอ้ คําแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ช่ือฟิลดบ์ริษทัตามแผนดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

บรษิทั รายการสาํหรบัเลอืก 15 ฟิลด์อา้งองิสาํหรบัเกบ็ ID ออบเจกตบ์รษิทั  

แผนธุรกจิ  รายการสาํหรบัเลอืก 15 ฟิลด์ขอ้มลูอา้งองิสาํหรบัเกบ็ ID ออบเจกต์แผนธุรกจิ  

ฝา่ย ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

บรษิทัของแผนหลกั บูลนี  1 ระบุวา่บรษิทัเป็นบรษิทัหลกัหรอืไม่   

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 

 บรษิทัของแผน 
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ฟิลดผ์ูติ้ดต่อของแผน: การเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุกอ่นการอมิปอรต์ผูต้ดิต่อของแผนลงใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิของคาํแนะนําในหวัขอ้ คําแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ช่ือฟิลด์ ผูติ้ดต่อของแผนดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

แผนธุรกจิ รายการสาํหรบัเลอืก 15 ฟิลด์ขอ้มลูอา้งองิทีเ่กบ็ ID ออบเจกต์แผนธุรกจิ  

ผูต้ดิต่อ รายการสาํหรบัเลอืก 15 ฟิลด์ขอ้มลูอา้งองิทีเ่กบ็ ID ออบเจกต์ผูต้ดิตอ่  

ฝา่ย ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

ผูต้ดิต่อของแผนหลกั  บูลนี  1 ระบุวา่ผูต้ดิต่อเป็นผูต้ดิต่อหลกัหรอืไม่  

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 

 ผูต้ดิต่อของแผน 
 

ฟิลดโ์อกาสทางการขายของแผน: การเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุกอ่นการอมิปอรต์โอกาสของแผนลงใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิของคาํแนะนําในหวัขอ้ คําแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ช่ือฟิลด์ โอกาสทางการขายของแผนดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ฝา่ย ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

โอกาสทางการขาย ขอ้ความ 15 ฟิลด์ขอ้มลูอา้งองิสาํหรบัเกบ็ ID ออบเจกต์โอกาสทางการขาย  

แผนธุรกจิ  ขอ้ความ  15 ฟิลด์ขอ้มลูอา้งองิสาํหรบัเกบ็ ID ออบเจกต์แผนธุรกจิ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 
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 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 

 โอกาสทางการขายของแผน 
 

ฟิลดก์รมธรรม:์ การจดัเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุ กอ่นการอมิปอรต์กรมธรรมใ์น Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้จะเป็นสว่นเสรมิคาํแนะนําทีอ่ธบิายไวใ้นหวัขอ้ คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) ขัน้แรก คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนินการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว หวัขอ้นี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On 
Demand Financial Services Edition 

ขอ้มลูในตารางต่อไปนี้ใชไ้ดก้บัขอ้มลูกรมธรรมเ์ท่านัน้ 

ช่ือฟิลดก์รมธรรม ์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

สถานะการเรยีกเกบ็ รายการสาํหรบัเลอืก  30 ไมม่ ี

บญัชธีุรกจิ ขอ้ความ 15 ไมม่ ี

บญัชธีุรกจิ: ID ระบบภายนอก ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

แคมเปญ  ขอ้ความ 15 ไมม่ ี

แคมเปญ: ID ระบบภายนอก ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

วนัทีย่กเลกิ วนัที ่ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี

บรษิทั: ID ระบบภายนอก ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

รหสัสกลุเงนิ รายการสาํหรบัเลอืก   20 ไมม่ ี

ฝา่ย ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

วนัทีม่ผีล วนัที ่  ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี

วนัทีห่มดอาย ุ วนัที ่  ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี

ID ระบบภายนอก ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

อปัเดตภายนอกลา่สดุ วนัที/่เวลา    ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี

ทีม่าภายนอก ขอ้ความ   50 ไมม่ ี

วงเงนิทีเ่อาประกนั สกลุเงนิ   22 ไมม่ ี

บญัชกีารเงนิ ขอ้ความ 15 ไมม่ ี

บญัชกีารเงนิ: ID ระบบภายนอก ขอ้ความ  30 ไมม่ ี

ครวัเรอืน ขอ้ความ 15 ไมม่ ี
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ช่ือฟิลดก์รมธรรม ์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ครวัเรอืน: ID ระบบภายนอก ขอ้ความ  30 ไมม่ ี

ID การใชร้ว่มกนั ขอ้ความ   30 ไมม่ ี

วนัทีค่รบกาํหนดใบแจง้หนี้ วนัที ่  ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี

เจา้ของ: ID ระบบภายนอก ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

กรมธรรมห์ลกั ขอ้ความ 15 ไมม่ ี

กรมธรรมห์ลกั: ID ระบบภายนอก ขอ้ความ 50 ID 
ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอกของกรมธรร

มห์ลกัทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์นี้ 

กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

เลขทีก่รมธรรม์ ขอ้ความ   50 ฟิลด์ทีก่าํหนดลว่งหน้าสาํหรบัเร

คคอรด์ทีต่รงกนั 
ฟิลด์นี้มอีกีชือ่วา่ฟิลด์เลขทีก่รม

ธรรม ์ 

วธิกีารชาํระคา่กรมธรรม์ รายการสาํหรบัเลอืก   30 ไมม่ ี

ประเภทกรมธรรม์ รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

ตวัแทนหลกั ขอ้ความ 15 ไมม่ ี

ตวัแทนหลกั: ID ระบบภายนอก  ขอ้ความ 30 ID 
ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอกของตวัแทน

หลกั 
(บญัชธีุรกจิทีต่ัง้คา่เป็นคูค่า้) 
ทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์นี้ 

เอเจนต์หลกั ขอ้ความ 15 ไมม่ ี

เอเจนต์หลกั: ID ระบบภายนอก ขอ้ความ 30 ID 
ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอกของเอเจนต์

หลกั (ผูต้ดิต่อ) 
ทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์นี้  

รหสัผูผ้ลติ ขอ้ความ   50 ไมม่ ี

แผนอตัรา รายการสาํหรบัเลอืก   30  ไมม่ ี

สถานะอตัรา รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

ทีม่าการแนะนํา รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

สถานะ รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

สถานะย่อย รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

ระยะเวลา ขอ้ความ   50 ไมม่ ี
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ช่ือฟิลดก์รมธรรม ์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ยอดรวมเบี้ยประกนั สกลุเงนิ 22 ไมม่ ี

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 
 

ฟิลดผ์ูถ้ือกรมธรรม ์: การจดัเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุกอ่นการอมิปอรต์ผูถ้อืกรมธรรมล์งใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิของคาํแนะนําในหวัขอ้ คําแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว หวัขอ้นี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On 
Demand Financial Services Edition 

ขอ้มลูในตารางต่อไปนี้ใชไ้ดก้บัขอ้มลูผูถ้อืกรมธรรมเ์ทา่นัน้ 

ช่ือฟิลดผ์ูถ้อืกรมธรรมดี์ฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ผูถ้อืบญัชธีุรกจิ ขอ้ความ 15 ไมม่ ี

ผูถ้อืบญัชธีุรกจิ: ID ระบบภายนอก ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

บรษิทั: ID ระบบภายนอก ขอ้ความ  50 ไมม่ ี

ผูถ้อืของผูต้ดิต่อ ขอ้ความ 15 ไมม่ ี

ผูถ้อืของผูต้ดิต่อ: ID ทีไ่ม่ซํ้ากนัภายนอก ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

รหสัสกลุเงนิ รายการสาํหรบัเลอืก 20 ไมม่ ี

ฝา่ย ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

วนัทีแ่ลกเปลีย่น วนัที ่ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี

ID ระบบภายนอก ขอ้ความ   50 ไมม่ ี

อปัเดตภายนอกลา่สดุ วนัที/่เวลา  ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี

ทีม่าภายนอก ขอ้ความ   50 ไมม่ ี

ผูถ้อืของครวัเรอืน ขอ้ความ 15 ไมม่ ี

ผูถ้อืของครวัเรอืน: ID ระบบภายนอก ขอ้ความ  30 ไมม่ ี

เปอรเ์ซน็ต์ของผูถ้อื เปอรเ์ซน็ต์   22 ไมม่ ี

ประเภทผูเ้อาประกนั รายการสาํหรบัเลอืก   30 ไมม่ ี
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ช่ือฟิลดผ์ูถ้อืกรมธรรมดี์ฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ID การใชร้ว่มกนั ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

เจา้ของ: ID ระบบภายนอก ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

กรมธรรม์ ขอ้ความ 15 ฟิลด์ทีก่าํหนดไวล้ว่งหน้าของเร

คคอรด์ทีต่รงกนั 

กรมธรรม์: ID ระบบภายนอก ขอ้ความ 50 ID 
ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอกของกรมธรร

มท์ีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์นี้  

ชือ่ผูถ้อืกรมธรรม์ ขอ้ความ   250 ฟิลด์ทีก่าํหนดไวล้ว่งหน้าของเร

คคอรด์ทีต่รงกนั 

บทบาท รายการสาํหรบัเลอืก   30 ฟิลด์ทีก่าํหนดไวล้ว่งหน้าของเร

คคอรด์ทีต่รงกนั 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 
 

ฟิลดพ์อรต์โฟลิโอ: การจดัเตรียมการอิมพอรต์ 
หมายเหตุ: คณุสมบตันิี้อาจไม่มใีชง้านในเวอร์ชนัของแอปพลเิคชนัทีค่ณุใช ้เนื่องจากไมไ่ดเ้ป็นสว่นหนึ่งของแอปพลเิคชนัมาตรฐาน 

ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุกอ่นการอมิปอรต์บญัชพีอรต์โฟลโิอลงใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิของคาํแนะนําในหวัขอ้ คําแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ช่ือฟิลดบ์ญัชีพอรต์โฟลิโอดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

สกลุเงนิของบรษิทั 

 

รายการสาํหรบัเลอืก 15 คณุไมส่ามารถแกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืกนี้ 
ดงันัน้คา่ทีคุ่ณอมิปอรต์ตอ้งตรงกนัทกุประกา

รกบัคา่ทีใ่ชไ้ด ้

เลขทีบ่รษิทั 

 

ขอ้ความ 100 ไมม่ ี

ประเภทบรษิทั รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์ทีใ่ชไ้ด:้ 
สญัญาแบบชาํระเงนิเป็นรายปี, 
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ช่ือฟิลดบ์ญัชีพอรต์โฟลิโอดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

 กรมธรรมแ์บบกลุ่ม, 401K, บญัชเีชค็, 
IRA, การประกนัชวีติ, กองทนุรวม, 
บญัชอีอมทรพัย์ และ อืน่ๆ 

เปอรเ์ซน็ต์อตัราต่อปี 

 

ตวัเลข 15 ไมม่ ี

วนัทีย่กเลกิ/ขาย 

 

วนัที ่ 7 ไมม่ ี

วงเงนิเครดติ 

 

สกลุเงนิ 20 ไมม่ ี

ฝา่ย ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

วนัทีม่ผีล 

 

วนัที ่ 7 ไมม่ ี

วนัทีห่มดอาย ุ

 

วนัที ่ 7 ไมม่ ี

ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอก 

 

ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

มลูคา่ทีต่ราไว ้

 

สกลุเงนิ 20 ไมม่ ี

สถาบนั 

 

ขอ้ความ 100 ไมม่ ี

ทีต่ัง้สถาบนั 

 

ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

จํานวนเงนิกูย้มื 

 

สกลุเงนิ 20 ไมม่ ี

ครบกําหนด 

 

วนัที ่ 7 ไมม่ ี

กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก ขอ้ความ 50 ไมม่ ี
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ช่ือฟิลดบ์ญัชีพอรต์โฟลิโอดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

เบี้ยประกนั 

 

สกลุเงนิ 20 ไมม่ ี

ID เจา้ของหลกั 

 

ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

ผลติภณัฑ์ 

 

ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

วนัทีส่ ัง่ซือ้ 

 

วนัที ่ 7 ไมม่ ี

รายได ้

 

สกลุเงนิ 20 ไมม่ ี

ระดบัความเสีย่ง 

 

ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

สถานะ 

 

รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์ทีใ่ชไ้ด:้ ใชง้าน รอดําเนนิการ 
การเสนอราคา ยกเลกิ และ ปิด 

ระยะเวลา 

 

ตวัเลข 20 ไมม่ ี

หน่วยระยะเวลา 

 

รายการสาํหรบัเลอืก 20 คา่ดฟีอลต์ทีใ่ชไ้ด:้ วนั สปัดาห ์เดอืน และ 
ปี 

มลูคา่สนิทรพัย์รวม 

 

สกลุเงนิ 20 ไมม่ ี

วนัทีป่ระเมนิมลูคา่ 

 

วนัที ่ 7 ไมม่ ี

ID ภายนอกของสถาบนั 

 

ขอ้ความ 30 สถาบนัทีเ่ชือ่มโยงกบับรษิทั  

ID ภายนอกของผลติภณัฑ์ 

 

ขอ้ความ 30 ไมม่ ี
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หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 พอรต์โฟลโิอ 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 
 

ฟิลดบ์ญัชีราคา: การเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุกอ่นการอมิปอรต์บญัชรีาคาสนิคา้ลงใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิของคาํแนะนําในหวัขอ้ คําแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

บญัชีราคาสินค้าดีฟอลต์ ช่ือฟิลด์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

สกลุเงนิ Varchar 20 สกลุเงนิในบญัชรีาคาสนิคา้  

คาํอธบิาย Varchar 255 ไมม่ ี

มผีลจาก วนัทีแ่ละเวลา UTC 7 วนัทีบ่ญัชรีาคาสนิคา้เริม่มผีล  

มผีลถงึ วนัทีแ่ละเวลา UTC 7 วนัทีบ่ญัชรีาคาสนิคา้มผีลถงึ  

เจา้ของ Varchar 15 เจา้ของเรคคอรด์  

ชือ่บญัชรีาคาสนิคา้ Varchar 50 ไมม่ ี

สถานะ Varchar 30 สถานะ:ปจัจุบนัของบญัชรีาคาสนิคา้ เชน่ อยู่ระหวา่งดําเนนิการ, 
เผยแพรแ่ลว้ และอืน่ๆ  

ประเภท Varchar 30 ประเภทของบญัชรีาคาสนิคา้  

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 
 

ฟิลดร์ายการสินค้าในบญัชีราคา: การเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุกอ่นการอมิปอรต์รายการสนิคา้ในบญัชรีาคาลงใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิของคาํแนะนําในหวัขอ้ คําแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 
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ค่าดีฟอลต์รายการสินค้าในบญัชีราคา ช่ือฟิ
ลด ์

ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

คาํอธบิาย Varchar 255 ไมม่ ี

มผีลจาก วนัทีแ่ละเวลา UTC 7 วนัทีบ่ญัชรีาคาสนิคา้เริม่มผีล  

มผีลถงึ วนัทีแ่ละเวลา UTC 7 วนัทีบ่ญัชรีาคาสนิคา้มผีลถงึ  

ราคาตามบรษิทั  เลขที ่ 22 ราคาของผลติภณัฑ์  

เจา้ของ  Varchar 15 เจา้ของเรคคอรด์  

บญัชรีาคาสนิคา้ Varchar 15 ชือ่ของบญัชรีาคาทีส่มัพนัธ์กบัรายการสนิคา้นี้  

ประเภทราคา Varchar 30 ประเภทของราคาในรายการสนิคา้ ตวัอย่างเชน่ มาตรฐาน  

ผลติภณัฑ์ Varchar 15 ผลติภณัฑข์องรายการสนิคา้ในบญัชรีาคา  

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 
 

ฟิลดช์นิดผลิตภณัฑ์: การจดัเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุกอ่นการอมิปอรต์ฟิลด์ชนดิผลติภณัฑล์งใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิของคาํแนะนําในหวัขอ้ คําแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) เริม่จากคุณตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ค่าดีฟอลต์ช่ือฟิลดผ์ูร้บัแคมเปญ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด 

ชือ่ชนดิ ขอ้ความ 100 

ชนดิหลกั ขอ้ความ 100 

ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอก ขอ้ความ 30 

ID ภายนอกของชนดิผลติภณัฑห์ลกั ขอ้ความ 30 

คาํอธบิาย ขอ้ความ 16,350 
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ฟิลดผ์ลิตภณัฑ์: การจดัเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้มขีอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล ์CSV ของคณุกอ่นทาํการอมิปอรต์ผลติภณัฑเ์ขา้ใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นรายละเอยีดเพิม่เตมิใหก้บัคาํแนะนําทีอ่ธบิายไวใ้นหวัขอ้ คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 
กอ่นอืน่คุณตอ้งตรวจสอบขอ้มลูการอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ช่ือฟิลด์ ผลิตภณัฑ์ดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ตวัรถ รายการสาํหรบัเลอืก 30 มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand 
Automotive Edition 

คา่ดฟีอลต์ทีใ่ชไ้ด:้ คเูป้ ซาลนู คาบรโิอเลต็ รถทีม่ปีระตูทา้ย แวกอน 
ซดีาน 

ชนดิ รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์ทีใ่ชไ้ด:้ เครือ่งแต่งกาย รถแทรก็เตอร์ SUV ภายใน 
รถบรรทกุหนัก ภายนอก ไฟฟ้า ชดุอุปกรณ์ขบัเคลือ่น รถบรรทกุเบา 
รถคนโดยสาร 

ควบคุม ชอ่งทาํเครือ่งหมาย ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี

ราคาในใบแจง้หนี้ของตวัแทนจําหน่าย สกลุเงนิ 15 มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand 
Automotive Edition 

คาํอธบิาย ขอ้ความ 255 ไมม่ ี

ฝา่ย ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

ประตู รายการสาํหรบัเลอืก 30 มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand 
Automotive Edition 

คา่ดฟีอลต์ทีใ่ชไ้ด:้ 3 ประตู, 2 ประต,ู 4 ประตู 

เครือ่งยนต์ รายการสาํหรบัเลอืก 30 มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand 
Automotive Edition 

การตดิตามเลขทีล่อ็ต ชอ่งทาํเครือ่งหมาย ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี

ยีห่อ้ รายการสาํหรบัเลอืก 30 มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand 
Automotive Edition 

รุน่ 

 

รายการสาํหรบัเลอืก 30 มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand 
Automotive Edition 

สัง่ซือ้ได ้ ชอ่งทาํเครือ่งหมาย ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี

ผลติภณัฑห์ลกั ขอ้ความ 100 ไมม่ ี

เลขทีช่ ิน้สว่น ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก ขอ้ความ 50 ไมม่ ี
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ช่ือฟิลด์ ผลิตภณัฑ์ดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ประเภทราคา รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

ชนดิผลติภณัฑ์ ขอ้ความ 100 ไมม่ ี

สกลุเงนิผลติภณัฑ์ สกลุเงนิ 15 ไมม่ ี

ชือ่ผลติภณัฑ์ ขอ้ความ 100 ฟิลด์ทีจ่ําเป็นตามคา่ดฟีอลต์ 

ประเภทผลติภณัฑ์ รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

รุน่ รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

มเีลขกาํกบั ชอ่งทาํเครือ่งหมาย ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี

สถานะ รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

ประเภทย่อย รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

ประเภทการบําบดัโรค รายการสาํหรบัเลอืก 30 มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life 
Sciences Edition 

เกยีร ์ รายการสาํหรบัเลอืก 30 มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand 
Automotive Edition 

ตกแต่ง รายการสาํหรบัเลอืก 30 มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand 
Automotive Edition 

ประเภท รายการสาํหรบัเลอืก 30 ไมม่ ี

ปี ตวัเลข 50 มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand 
Automotive Edition 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 
 

ฟิลดข้์อบง่ใช้ผลิตภณัฑ์: การจดัเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุ กอ่นการอมิปอรต์ผลติภณัฑล์งใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิของคาํแนะนําในหวัขอ้ คําแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีฉพาะชือ่เริม่แรก (ดฟีอลต)์ ของแต่ละฟิลด์เทา่นัน้ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคณุใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์บางฟิลด์ขณะพยายามอมิปอร์ตขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณเพือ่กาํหนดชือ่ฟิลด์ใหม ่

ช่ือฟิลดข้์อบง่ใช้ ผลิตภณัฑ์ดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 
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ช่ือฟิลดข้์อบง่ใช้ ผลิตภณัฑ์ดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ฝา่ย ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

ชือ่ขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑ ์ ขอ้ความ 50 ตอ้งไมซ่ํ้ากนัในบรษิทั 

ID ผลติภณัฑ์ ขอ้มลูอา้งองิ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ การคน้หาผลติภณัฑ์ทีร่ะดบัแบรนด์ 

ชือ่ผลติภณัฑ์ ขอ้มลูอา้งองิ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ การคน้หาชือ่ผลติภณัฑท์ีร่ะดบัแบรนด ์

ชนดิผลติภณัฑ์ ขอ้มลูอา้งองิ ไมส่ามารถใชไ้ด้ ขอ้ความแบบอา่นอย่างเดยีว 
ชือ่นี้จะแสดงชนดิผลติภณัฑข์องแบรนด์ผลติภณัฑ์ทีเ่ลอืก 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 

 
 

ฟิลดก์ารจาํกดัความรบัผิดชอบตวัอย่าง: การเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุ กอ่นการอมิปอรต์การจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างลงใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิของคาํแนะนําในหวัขอ้ คําแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ช่ือฟิลด์ การจาํกดัความรบัผิดชอบตวัอย่าง
ดีฟอลต์ 

ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ความเหน็ ขอ้ความ 255 ฟิลด์นี้ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์การจํากดัความรบัผดิชอบ 

ประเทศ รายการสาํหรบัเลอืก 30 ประเทศทีเ่ป็นเป้าหมายของการจํากดัความรบัผดิชอบ  

ตวัเลข ขอ้ความ  15 ไมม่ ี 

ฝา่ย ขอ้ความ 50 ไมม่ ี 

กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก ขอ้ความ 50 ไมม่ ี 

คา่ดฟีอลต์ของภาษา รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์ภาษาสาํหรบัเรคคอรด์การจํากดัความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้ง  

ขอ้ความการจํากดัความรบัผดิชอบ ขอ้ความ 1000 ขอ้ความนี้เป็นขอ้ความการจํากดัความรบัผดิชอบ  

วนัทีส่ ิ้นสดุ วนัที/่เวลา 7 วนัทีส่ ิ้นสดุการจํากดัความรบัผดิชอบ  

วนัทีเ่ริม่ตน้  วนัที/่เวลา 7 วนัทีเ่ริม่ใชง้านการจํากดัความรบัผดิชอบ  



การจดัการ Oracle CRM On Demand 

 

636  การจดัการ Oracle CRM On Demand Release 37 
สงิหาคม 2018 
 

ช่ือฟิลด์ การจาํกดัความรบัผิดชอบตวัอย่าง
ดีฟอลต์ 

ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

สถานะ รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ของฟิลด์นี้ไดแ้ก ่ใชง้าน ไมใ่ชง้าน และหมดอาย ุ 

ประเภท รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่นี้แสดงวา่เป็นการจํากดัความรบัผดิชอบรว่มหรอืหลายภาษา  

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 
 

ฟิลดสิ์นค้าคงคลงัตวัอย่าง: การเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุ กอ่นการอมิปอรต์สนิคา้คงคลงัตวัอย่างไปยงั Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นขอ้มลูเสรมิสาํหรบัคาํแนะนําทีม่ใีนหวัขอ้ คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนินการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ช่ือฟิลด์ สินค้าคงคลงัตวัอย่างดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ID รายงานการตรวจสอบ ขอ้ความ 15 ไมม่ ี

ฝา่ย ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

งวดสนิคา้คงคลงั ขอ้ความ 15 ฟิลด์ขอ้มลูอา้งองิชีไ้ปยงั ID ออบเจกต์งวดสนิคา้คงคลงั  

จํานวนทางกายภาพลา่สดุ ตวัเลข 22 ไมม่ ี

เลขทีล่อ็ต ขอ้ความ 15 ไมม่ ี

ยอดยกมา ตวัเลข 22 ไมม่ ี

จํานวนทางกายภาพ ตวัเลข 22 ไมม่ ี

กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

ตวัอย่าง ขอ้ความ 15 ฟิลด์ขอ้มลูอา้งองิชีไ้ปยงัผลติภณัฑต์วัอย่างของสนิคา้คงคลงันี้  

จํานวนของระบบ  ตวัเลข 22 ไมม่ ี 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 
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 สนิคา้คงคลงัตวัอย่าง 
 

ฟิลดล์อ็ตตวัอย่าง: การเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุ กอ่นการอมิปอรต์ลอ็ตตวัอย่างลงใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิของคาํแนะนําในหวัขอ้ คําแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ช่ือฟิลด์ ลอ็ตตวัอย่างดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

วนัทีส่รปุยอด ขอ้ความ 255 เวอรช์นัขอ้ความของฟิลด์ CutOff_Date 

Cutoff_Date วนัที ่ 10 ระบบจะคาํนวณวนัทีน่ี้ 
การคาํนวณจะอา้งองิตามวนัทีห่มดอายุลบดว้ยคา่ทีร่ะบุในฟิลด์ 
วนัทีห่ยุดใหต้วัอย่าง ของวนัทีห่ยุดใหต้วัอย่าง ตวัอยา่งเชน่ 
หากวนัทีห่มดอายุคอื 31 มกราคม 
และหากคา่ในฟิลด์วนัทีห่ยุดใหต้วัอย่างคอื 30 คา่ในฟิลด์ 
Cutoff_Date จะเป็น 1 มกราคม 
วนัทีน่ี้จะระบุวา่จะตอ้งใชล้อ็ตตวัอย่างในอนาคตอนัใกล ้
หรอืจะตอ้งสง่คนืลอ็ตตวัอย่างนัน้กลบัไปทีส่าํนักงานใหญ่  

คาํอธบิาย ขอ้ความ 255 คาํอธบิายลอ็ต  

ฝา่ย ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

วนัทีห่มดอาย ุ วนัที ่ 7 วนัทีห่มดอายุของลอ็ตตวัอยา่ง   

สนิคา้คงคลงัแยกตามลอ็ต บูลนี  1 ฟิลด์นี้ระบุว่าสนิคา้คงคลงัถูกตดิตามทีร่ะดบัลอ็ตหรอืระดบัผลติภณัฑ์  

เลขทีล่อ็ต ขอ้ความ 100 ชือ่ลอ็ต  

สัง่ซือ้ได ้ บูลนี 1 ฟิลด์นี้ระบุว่าลอ็ตสามารถสัง่ซือ้หรอืไม ่ 

กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

ระดบัผลติภณัฑ์  ตวัเลข  22 ไมม่ ี

ตวัอย่าง ขอ้ความ 15 ชือ่ผลติภณัฑ์  

วนัทีห่ยุดใหต้วัอย่าง ตวัเลข 22 จํานวนวนัของลดี  

วนัทีเ่ริม่ตน้ วนัที ่ 7 วนัทีเ่ริม่ตน้ลอ็ตตวัอย่าง   

หน่วยวดั ขอ้ความ 30  หน่วยวดั  

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 



การจดัการ Oracle CRM On Demand 

 

638  การจดัการ Oracle CRM On Demand Release 37 
สงิหาคม 2018 
 

 ลอ็ตตวัอย่าง 
 

ฟิลดค์าํขอตวัอย่าง: การจดัเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV กอ่นการอมิปอรต์คาํขอตวัอย่างไปยงั Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นขอ้มลูเพิม่เตมิสาํหรบัคาํแนะนําทีม่ใีนหวัขอ้ คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอร์ตขอ้มลู (ในหน้า 510) คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูต่อไปนี้กอ่นอมิปอรต์ขอ้มลู  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ช่ือฟิลด์ คาํขอตวัอย่างดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

บรษิทั ขอ้ความ 15 ไมม่ ี 

บรษิทั: ID ทีไ่ม่ซํ้ากนัภายนอก ขอ้ความ  30 ID 
ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอกของเรคคอรด์บรษิทัหลกัทีเ่ชือ่มโยงกบัคาํขอตวัอย่าง  

สมดุบนัทกึ สตรงิ 150 ไมม่ ี

ID สมดุบนัทกึ สตรงิ 15 ไมม่ ี

ทีอ่ยู่ทีเ่รยีกเกบ็ ขอ้ความ 15 ทีอ่ยู่ทีเ่รยีกเกบ็ตามใบสัง่  

ผูต้ดิต่อ ขอ้ความ 15 ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น  

ผูต้ดิต่อ: ID ทีไ่ม่ซํ้ากนัภายนอก ขอ้ความ  30 ID 
ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอกของเรคคอรด์ผูต้ดิต่อหลกัทีเ่ชือ่มโยงกบัคาํขอตวัอย่าง  

สกลุเงนิ รายการสาํหรบัเลอืก 15 คา่ในรายการสาํหรบัเลอืกเป็นคา่แบบอ่านอย่างเดยีว 
คา่ทีคุ่ณอมิปอรต์ตอ้งตรงกบัคา่ทีถู่กตอ้งในรายการสาํหรบัเลอืก   

คาํอธบิาย ขอ้ความ 255 ฟิลด์นี้ประกอบดว้ยคาํอธบิายของเรคคอรด์คาํขอตวัอย่าง  

ฝา่ย ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

วนัทีแ่ลกเปลีย่น วนัที ่ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี

แฟลกภายนอก ขอ้ความ 1 คา่ของฟิลด์นี้คอื: Y และ N หากแฟลกภายนอกมคีา่เป็น Y 
แสดงวา่คาํขอตวัอย่างจดัทาํโดยระบบภายนอก 

ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอก ขอ้ความ 30 ไมม่ ี 

ID ขอ้ความ 15 ฟิลด์นี้เป็น ID คาํขอตวัอย่าง  

ใบสัง่ทีจ่ดัทาํ วนัทีแ่ละเวลา UTC 7 วนัทีแ่ละเวลาทีจ่ดัทาํใบสัง่  

ขอ้ความแสดงการใชร้ว่มกนัของใบสัง่ ขอ้ความ 255 ไมม่ ี 

เลขทีใ่บสัง่  ขอ้ความ 50 คา่ดฟีอลต์ของฟิลด์นี้คอื ID ใบสัง่  

เจา้ของ ขอ้ความ 15 ฟิลดน์ี้แสดงเจา้ของเรคคอรด์  
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ช่ือฟิลด์ คาํขอตวัอย่างดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

เจา้ของ: ID ทีไ่ม่ซํ้ากนัภายนอก ขอ้ความ 30 ID 
ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอกของเรคคอรด์เจา้ของหลกัทีเ่ชือ่มโยงกบัคาํขอตวัอยา่ง  

กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก ขอ้ความ 50  ไมม่ ี

ทีอ่ยู่ทีร่บัสนิคา้ ขอ้ความ  15 ทีอ่ยู่ทีร่บัสนิคา้ตามใบสัง่ ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น  

ID ทีอ่ยู่ทีร่บัสนิคา้ ขอ้ความ  15 ฟิลด ์ID ของทีอ่ยู่ทีร่บัสนิคา้  

สถานะ รายการสาํหรบัเลอืก 30 รหสัสถานะของคาํขอตวัอย่าง  

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 
 

ฟิลดร์ายการคาํขอตวัอย่าง: การจดัเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV กอ่นการอมิปอรต์รายการคําขอตวัอย่างไปยงั Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นขอ้มลูเพิม่เตมิสาํหรบัคาํแนะนําทีม่ใีนหวัขอ้ คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอร์ตขอ้มลู (ในหน้า 510) คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูต่อไปนี้กอ่นอมิปอรต์ขอ้มลู  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ช่ือฟิลดร์ายการคาํขอตวัอย่างดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ผูต้ดิต่อ: ID ทีไ่ม่ซํ้ากนัภายนอก  ขอ้ความ 30 ไมม่ ี 

สกลุเงนิ รายการสาํหรบัเลอืก 15 คา่ในรายการสาํหรบัเลอืกเป็นคา่แบบอ่านอย่างเดยีว 
คา่ทีคุ่ณอมิปอรต์ตอ้งตรงกบัคา่ทีถู่กตอ้งในรายการสาํหรบัเลอืก    

จํานวนเงนิสว่นลด ตวัเลข 22 ไมม่ ี 

เปอรเ์ซน็ต์สว่นลด ตวัเลข  22 ไมม่ ี 

ฝา่ย ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

ID ขอ้ความ 15 ฟิลด์นี้เป็น ID รายการคาํขอตวัอย่าง  

ใบสัง่  ขอ้ความ 15 ฟิลด์นี้ม ีID คาํขอตวัอย่าง ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น 

เลขทีร่ายการในใบสัง่ ขอ้ความ 15 ฟิลด์นี้ม ีID รายการคาํขอตวัอย่าง 
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ช่ือฟิลดร์ายการคาํขอตวัอย่างดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

เจา้ของ: ID ทีไ่ม่ซํ้ากนัภายนอก ขอ้ความ 30 ID 
ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอกของเรคคอรด์คาํขอตวัอย่างหลกัทีเ่ชือ่มโยงกบัรายการ

คาํขอตวัอย่าง 

รายการคา่รายการสาํหรบัเลอืก ขอ้ความ 50 ไมม่ ี 

ราคา ตวัเลข  22 ไมม่ ี 

ราคาหลงัหกัสว่นลด ตวัเลข 22 ไมม่ ี 

ผลติภณัฑ์  ขอ้ความ 15 ฟิลด์นี้มฟีอรนีคยีข์อง ID ผลติภณัฑ์ และเป็นฟิลดท์ีจ่ําเป็น 

ผลติภณัฑ์: ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอก  ขอ้ความ 30 ID 
ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอกของเรคคอรด์ผลติภณัฑห์ลกัทีเ่ชือ่มโยงกบัรายการคาํ

ขอตวัอย่าง 

ปรมิาณ  ตวัเลข  22 ฟิลด์นี้มปีรมิาณผลติภณัฑ์ทีส่ ัง่ซือ้ และเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น 
และตอ้งมคีา่มากกวา่ศนูย์ 

หมายเหตุ: 
หากมกีารกาํหนดประเภทเรคคอรด์การปนัสว่นคาํขอตวัอย่าง 
คา่ในฟิลด์ปรมิาณจะไดร้บัการตรวจสอบโดยเทยีบกบัฟิลด์ปรมิาณการปนั

สว่น ปรมิาณสงูสดุ และปรมิาณสงูสดุต่อลกูคา้ทีเ่กีย่วขอ้ง 
หากการตรวจสอบนี้ลม้เหลว 
คณุจะไมส่ามารถอมิปอรต์ประเภทเรคคอรด์รายการคาํขอตวัอย่างลงใน 
Oracle CRM On Demand ได ้

สถานะ รายการสาํหรบัเลอืก 30 รหสัสถานะของรายการคาํขอตวัอย่าง 

หมายเหตุ: หากผลติภณัฑถ์ูกปิดกัน้จากผูต้ดิต่อ คณุจะไมส่ามารถอมิปอรต์รายการคาํขอตวัอย่างของผลติภณัฑน์ัน้สาํหรบัผูต้ดิต่อนัน้ได ้หากคุณพยายามอมิปอรต์ จะไมม่กีารอมิปอรต์เรคคอรด์ 
และขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดจะถูกบนัทกึในลอ็กไฟลข์องคาํขออมิปอรต์ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการปิดกัน้ผลติภณัฑจ์ากผูต้ดิต่อ โปรดดูที ่ผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 
 

ฟิลดก์ารทาํรายการตวัอย่าง: การเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุกอ่นการอมิปอรต์การทาํรายการตวัอย่างลงใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิของคาํแนะนําในหวัขอ้ คําแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) เริม่จากคุณตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์ 

หากคุณตอ้งการใชก้ารดําเนินการเวริ์กโฟลว์ เพือ่สง่การทาํรายการตวัอย่างจํานวนหนึง่โดยอตัโนมตัริะหวา่งการอมิปอรต์ ใหใ้ชฟิ้ลด์ทีก่าํหนดเอง ตวัอย่างเชน่ ตัง้คา่การทาํเครือ่งหมายเพือ่สง่เป็น Y 
เพือ่ระบุวา่การทาํรายการตวัอย่างพรอ้มทีจ่ะสง่แลว้หลงัการอมิปอรต์เสรจ็สมบูรณ์ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชก้ารดําเนนิการเวริ์กโฟลว์ สง่ เพือ่สง่การทํารายการตวัอย่าง โปรดดูที ่
การตัง้คา่การสง่การทาํรายการตวัอย่างแบบอตัโนมตั ิ(ในหน้า 711)  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 



เครื่องมือการจดัการข้อมูล 

 

การจดัการ Oracle CRM On Demand Release 37 
สงิหาคม 2018  641 

 

ช่ือฟิลด์ การทาํรายการตวัอย่างดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

จํานวนแพค็เกจทีส่ง่ ตวัเลข 22 จํานวนแพค็เกจทีส่ง่เมือ่โอนการทาํรายการตวัอย่างออก 

จํานวนแพค็เกจทีไ่ดร้บั ตวัเลข 22 จํานวนแพค็เกจทีไ่ดร้บัเมือ่โอนการทาํรายการตวัอย่างเขา้ 

เหตุผลการปรบัปรงุ  รายการสาํหรบัเลอืก  30 คา่ดฟีอลต์สาํหรบัฟิลด์นี้ ไดแ้ก:่ ขอ้ผดิพลาดของบุคคล การขโมย 
การนบัครัง้แรก สญูหาย พบ และคําขอ  

ความเหน็ ขอ้ความ  255 ฟิลด์คาํอธบิาย  

วนัที ่ วนัที/่เวลา 7 วนัทีข่องการทํารายการ  

ฝา่ย ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

วนัทีม่าถงึทีค่าดไว ้ วนัที/่เวลา 7 ไมม่ ี

วนัทีส่ง่ทีค่าดไว ้ วนัที/่เวลา 7 ไมม่ ี

จากการทํารายการ ขอ้ความ 15 ไมม่ ี

วนัทีเ่ริม่ตน้งวดสนิคา้คงคลงั   วนัที/่เวลา 7 ไมม่ ี

วนัทีส่ ิ้นสดุงวดสนิคา้คงคลงั   วนัที/่เวลา 7 ไมม่ ี

เลขทีใ่บแจง้หนี้ ขอ้ความ 15 ไมม่ ี

ชือ่ ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

การทาํรายการหลกั ขอ้ความ 15 ไมม่ ี

กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

วนัทีไ่ดร้บั วนัที/่เวลา 7 ไมม่ ี

การทาํรายการหลกั ขอ้ความ 15 ไมม่ ี

สถานะ รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์ ไดแ้ก:่ ระหวา่งดําเนนิการ ระหวา่งจดัสง่ ปรบัปรงุแลว้ 
ประมวลผลแลว้ และ ประมวลผลแลว้มขีอ้มลูไมต่รงกนั 

วนัทีส่ง่ วนัที/่เวลา 7 ไมม่ ี

เลขทีก่ารตรวจสอบ ขอ้ความ  15 ไมม่ ี

โอนถงึ ขอ้ความ 15 ไมม่ ี

ประเภท รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์ ไดแ้ก:่ โอนเขา้ โอนออก ตวัอย่างทีส่ญูหาย 
การปรบัสนิคา้คงคลงั และ การเบกิจ่าย  
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หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 
 

ฟิลดค์าํขอบริการ: การจดัเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุ กอ่นการอมิปอรต์คาํขอบรกิารลงใน Oracle CRM On Demand ขอ้มลูนี้จะใชเ้สรมิคาํแนะนําทีใ่หใ้นหวัขอ้ 
คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ช่ือฟิลด์ คาํขอบริการดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

บรษิทั ขอ้ความ 100 ไมม่ ี

ID ภายนอกของบรษิทั ขอ้ความ  30 ไมม่ ี

พืน้ที ่ รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์ทีใ่ชไ้ด:้ ผลติภณัฑ์ การตดิตัง้ การซ่อมบํารงุ การฝึกอบรม 
และอืน่ๆ 

สาเหต ุ รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์ทีใ่ชไ้ด:้ คาํแนะนําไมช่ดัเจน ผูใ้ชต้อ้งการการฝึกอบรม 
ประเดน็ทีม่อียู่ ประเดน็ใหม ่อืน่ๆ 

ปิด  เวลา วนัที/่เวลา ไมม่ ี

ผูต้ดิต่อ ขอ้ความ 255 ไมม่ ี

ID ภายนอกของผูต้ดิต่อ ขอ้ความ  30 ไมม่ ี

ตวัแทนจําหน่าย  รายการสาํหรบัเลอืก 100 Oracle CRM On Demand Automotive 
Edition 

คาํอธบิาย ขอ้ความ  16,350 หากฟิลด์คาํอธบิายในไฟลอ์มิปอรต์ยาวเกนิ 16,350 ตวัอกัษร 
ขอ้ความจะถูกตดัใหเ้หลอื 16,252 ตวัอกัษร 
และตวัอกัษรทีเ่หลอืจะถูกใสไ่วใ้นหมายเหตุทีเ่ชือ่มโยง 
โดยแต่ละหมายเหต ุ 
จะมไีดไ้มเ่กนิ 16,350 ตวัอกัษร  

ฝา่ย ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอก ขอ้ความ  30 ไมม่ ี

เวลาทีเ่ปิด วนัที/่เวลา 7 ไมม่ ี

โอกาสทางการขาย ขอ้ความ 100 ไมม่ ี
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ช่ือฟิลด์ คาํขอบริการดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

เจา้ของ อเีมล ์ 50 ขอ้มลูในไฟลต์อ้งตรงกบั ID ผูใ้ชใ้นการไซน์ออนของผูใ้ช ้Oracle 
CRM On Demand ทีม่อียู ่
หากเรคคอรด์ไม่มคีา่ทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัฟิลด์นี้ (รวมทัง้ไมม่คีา่ใดๆ) 
คา่ของฟิลด์จะถูกตัง้เป็น ID 
ผูใ้ชใ้นการไซน์ออนของผูใ้ชท้ีท่าํการอมิปอรต์ 

หากฟิลด์นี้ไมไ่ดถู้กแมปไวก้บัฟิลด์ของไฟลท์ีอ่มิปอรต์ทีถู่กตอ้งขณะทีร่นัโ

ปรแกรมช่วยอมิปอรต์ เจา้ของจะถูกตัง้คา่เป็น ID 
ผูใ้ชใ้นการไซน์ออนของผูใ้ชท้ีท่าํการอมิปอรต์สาํหรบัเรคคอรด์ทัง้หมดทีอ่ ิ

มปอรต์ 

 

ID ภายนอกของเจา้ของ ขอ้ความ  30 ไมม่ ี

กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

บรษิทัคูค่า้หลกั Varchar 15 ไมม่ ี

ลาํดบัความสาํคญั รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์ทีใ่ชไ้ด:้ 1-เรว็ทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นได,้ 2-สงู, 3-กลาง, 
4-ตํ่า 

ผลติภณัฑ์ รายการสาํหรบัเลอืก 100 ไมม่ ี

ระบุเจา้ของใหม ่ ชอ่งทาํเครือ่งหมาย ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี

ตวัแทนจําหน่ายทีใ่หบ้รกิาร  ขอ้ความ 70 Oracle CRM On Demand Automotive 
Edition 

ทีม่า รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์ทีใ่ชไ้ด:้ โทรศพัท ์เวบ็ อเีมล ์แฟกซ์ 

สกลุเงนิคาํขอบรกิาร ขอ้ความ 20 ไมม่ ี

เลขทีค่าํขอบรกิาร ขอ้ความ 64 ไมม่ ี

สถานะ รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์ทีใ่ชไ้ด:้ เปิด รอดําเนนิการ ปิด เปิด - ยกระดบั ยกเลกิ 

หวัเรือ่ง ขอ้ความ 250 ไมม่ ี

ประเภท รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์ทีใ่ชไ้ด:้ คําถาม ประเดน็ คาํขอเพิม่ประสทิธภิาพ อืน่ๆ 

ยานพาหนะ ขอ้ความ 100 ไมม่ ี

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 ฟิลด์คาํขอบรกิาร 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 
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ฟิลดล์ายเซน็: การเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุ กอ่นการอมิปอรต์ผูต้ดิต่อของแผนใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิของคาํแนะนําในหวัขอ้ คําแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ค่าดีฟอลต์ของลายเซ็น ช่ือฟิลด์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ID ของกจิกรรม  ขอ้ความ 15 ไมม่ ี

ชือ่ของผูต้ดิตอ่ ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

นามสกลุของผูต้ดิต่อ  ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

ขอ้ความการจํากดัความรบัผดิชอบ  ขอ้ความ 500 ไมม่ ี

ขอ้ความหวัเรือ่ง ขอ้ความ 800 ไมม่ ี

ชือ่ของพนกังานขาย ขอ้ความ  50 ไมม่ ี

นามสกลุของพนักงานขาย ขอ้ความ  50 ไมม่ ี

การควบคุมลายเซน็ ขอ้ความ 16000 ฟิลด์นี้เกบ็คูล่าํดบั x และ y ของลายเซน็  

วนัทีเ่ซน็ลายเซน็  วนัที ่ 7 ไมม่ ี

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 
 

ฟิลดโ์ปรไฟลท์างสงัคม: การจดัเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุกอ่นทีจ่ะอมิปอรต์โปรไฟลท์างสงัคมลงใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิของคาํแนะนําทีร่ะบุในหวัขอ้ คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนินการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ช่ือฟิลด์ โปรไฟลท์างสงัคมดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ชมุชน  ขอ้ความ 255 ชือ่ของไซต์สือ่ทางสงัคม เชน่ Facebook หรอื Twitter 
ซึง่มกีารเฝ้าสงัเกตการณ์ผูต้ดิต่อ 

สกลุเงนิ  รายการสาํหรบัเลอืก 15 ไมม่ ี 

วนัทีแ่ลกเปลีย่น วนัที ่ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมม่ ี 
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ช่ือฟิลด์ โปรไฟลท์างสงัคมดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ลงิคผ์ูจ้ดัทาํ URL 255 เวบ็ลงิคไ์ปยงัเพจโปรไฟลข์องผูใ้ชส้าํหรบัประเภทสือ่ทางสงัคมนัน้ 
ลงิคน์ี้จะเปิดวนิโดวใ์หม ่ 

ผูจ้ดัทาํ ขอ้ความ 100 ชือ่ผูใ้ชท้ีไ่มซ่ํ้ากนัของผูต้ดิต่อในไซต์สือ่ทางสงัคม 

ใชง้าน บูลนี 1 ระบุวา่โปรไฟลส์ือ่ทางสงัคมทาํงานอยู่หรอืไม ่คา่ดฟีอลต์คอื จรงิ (1)  

 
 

ฟิลดท์างแก้ปัญหา: การจดัเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุ กอ่นการอมิปอรต์ทางแกป้ญัหาไปยงั Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิจากคําแนะนําทีม่ใีนหวัขอ้ คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ช่ือฟิลด์ ทางแก้ปัญหาดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ฝา่ย ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอก ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

คาํถามทีพ่บบ่อย ขอ้ความ 250 ไมม่ ี

ID การใชร้ว่มกนั ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

ชนดิผลติภณัฑ์ รายการสาํหรบัเลอืก 100 ไมม่ ี

เผยแพรแ่ลว้ รายการสาํหรบัเลอืก 1 คา่ดฟีอลต์ทีใ่ชไ้ดค้อื Y และ N 
คา่นี้ตอ้งเป็นภาษาองักฤษโดยไมค่าํนงึถงึการตัง้ค่าภาษาของคณุ 

การจดัอนัดบั 1 จํานวนเตม็ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ คา่ทีถู่กตอ้งของฟิลด์นี้ไดแ้ก ่นลั, 1, 2, 3, 4, 5  

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่เกีย่วกบัฟิลด์ทีแ่สดงเป็นภาพ  

การจดัอนัดบั 2 จํานวนเตม็ ไมส่ามารถใชไ้ด้ คา่ทีถู่กตอ้งของฟิลด์นี้ไดแ้ก ่นลั, 1, 2, 3, 4, 5  

การจดัอนัดบั 3 จํานวนเตม็ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ คา่ทีถู่กตอ้งของฟิลด์นี้ไดแ้ก ่นลั, 1, 2, 3, 4, 5  

จํานวนคาํขอบรกิาร จํานวนเตม็ 22 ไมม่ ี

สกลุเงนิของทางแกป้ญัหา รายการสาํหรบัเลอืก 20 คณุไมส่ามารถแกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืกนี้ 
ดงันัน้คา่ทีคุ่ณอมิปอรต์ตอ้งตรงกนัทกุประการกบัคา่ทีใ่ชไ้ด ้

รายละเอยีดทางแกป้ญัหา ขอ้ความ 16,000 ไมม่ ี
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ช่ือฟิลด์ ทางแก้ปัญหาดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

การจดัอนัดบัทางแกป้ญัหา ตวัเลข 15 คณุไมส่ามารถแกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืกนี้ 
ดงันัน้คา่ทีคุ่ณอมิปอรต์ตอ้งตรงกนัทกุประการกบัคา่ทีใ่ชไ้ด ้

สถานะ รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์ทีใ่ชไ้ด:้ รา่ง อนุมตัแิลว้ เลกิใช ้

สญัญาณไฟหยุด 1 จํานวนเตม็ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ คา่ทีถู่กตอ้งของฟิลด์นี้ไดแ้ก ่นลั, 0, 1, 2 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่เกีย่วกบัฟิลด์ทีแ่สดงเป็นภาพ  

สญัญาณไฟหยุด 2 จํานวนเตม็ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ คา่ทีถู่กตอ้งของฟิลด์นี้ไดแ้ก ่นลั, 0, 1, 2 

สญัญาณไฟหยุด 3 จํานวนเตม็  ไมส่ามารถใชไ้ด ้ คา่ทีถู่กตอ้งของฟิลด์นี้ไดแ้ก ่นลั, 0, 1, 2 

ชือ่ ขอ้ความ 100 ฟิลด์ทีจ่ําเป็นตามคา่ดฟีอลต์ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 ฟิลด์ทางแกป้ญัหา 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 
 

ฟิลดผ์ลิตภณัฑท่ี์ตัง้ราคาพิเศษ: การเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุ กอ่นการอมิปอรต์ผลติภณัฑท์ีต่ัง้ราคาพเิศษใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้จะเป็นสว่นเสรมิคาํแนะนําทีอ่ธบิายไวใ้นหวัขอ้ คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) ขัน้แรก คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนินการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ผลิตภณัฑ์ท่ีตัง้ราคาพิเศษดีฟอลต์ ช่ือฟิลด ์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

คา่ใชจ้่ายในการอนุมตั ิ เลขที ่ 22 ราคาของคูค่า้ทีอ่ยู่ระหวา่งการต่อรองสาํหรบัคาํขอตัง้ราคาพเิศษ 

ชือ่คูแ่ขง่ Varchar 100 ชือ่ของคูแ่ขง่สาํหรบัคาํขอ  

คูค่า้ทีเ่ป็นคูแ่ขง่ Varchar 100 ชือ่คูค่า้ทีเ่ป็นคูแ่ขง่  

ผลติภณัฑข์องคูแ่ขง่ Varchar 100 ชือ่ผลติภณัฑข์องคูแ่ขง่  

ราคาผลติภณัฑข์องคูแ่ขง่ เลขที ่ 22 ราคาสาํหรบัผลติภณัฑข์องคู่แขง่ 

สกลุเงนิ Varchar 20 ไมม่ ี 
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ผลิตภณัฑ์ท่ีตัง้ราคาพิเศษดีฟอลต์ ช่ือฟิลด ์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

คาํอธบิาย Varchar 250 ไมม่ ี 

ราคาขายปลกีของผูผ้ลติ เลขที ่ 22 ราคาขายปลกีของผูผ้ลติ (MSRP) ในสกลุเงนิทีใ่ช ้ 

ขอ้มลูการแขง่ขนัอืน่ Varchar 250 ขอ้มลูอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสนอขายผลติภณัฑเ์พือ่การแขง่ขนั เชน่ 
การใหเ้หตุผลการตัง้ราคาพเิศษ และอืน่ๆ  

ผลติภณัฑ์ Varchar 15 ชือ่ของผลติภณัฑส์าํหรบัคาํขอตัง้ราคาพเิศษ  

ตน้ทนุการจดัซือ้  เลขที ่ 22 ราคาทีคู่ค่า้จ่ายเพือ่ซือ้ผลติภณัฑใ์นครัง้แรก  

ปรมิาณ เลขที ่ 22 ปรมิาณผลติภณัฑ์ทีค่าดวา่จะขายไดใ้นคาํขอนี้  

ตน้ทนุทีข่อ  เลขที ่ 22 ราคาลดทีคู่ค่า้สง่คาํขอ  

ราคาขายทีข่อ เลขที ่ 22 ราคาขายทีคู่่คา้ตอ้งการขายผลติภณัฑ์  

คําขอ SP  Varchar 15 คาํขอตัง้ราคาพเิศษทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑท์ีต่ัง้ราคาพเิศษนี้  

ราคาขายต่อทีแ่นะนํา เลขที ่ 22 ราคาขายทีเ่จา้ของแบรนด์แนะนํา  

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 
 

ฟิลดค์าํขอท่ีตัง้ราคาพิเศษ: การเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุกอ่นการอมิปอรต์คําขอตัง้ราคาพเิศษลงใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิของคาํแนะนําในหวัขอ้ คําแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

คาํขอราคาพิเศษดีฟอลต์ ช่ือฟิลด์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

สถานะการอนุมตั ิ Varchar 30 สถานะการอนุมตัสิาํหรบัคาํขอตัง้ราคาพเิศษ 

ผูอ้นุมตั ิ Varchar 15 ชือ่ผูอ้นุมตั ิ

วนัทีไ่ดร้บัสทิธิ ์ วนัทีแ่ละเวลา UTC 7 วนัทีแ่ละเวลาทีอ่นุมตัคิาํขอตัง้ราคาพเิศษ 

วนัทีต่ดัสนิใจเรยีกรอ้ง วนัที ่ 7 วนัทีต่ดัสนิใจเรยีกรอ้ง 
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คาํขอราคาพิเศษดีฟอลต์ ช่ือฟิลด์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

สถานะการเรยีกรอ้ง วนัที ่ 7 สถานะของการเรยีกรอ้งการตัง้ราคาพเิศษ 

สกลุเงนิ Varchar 20 สกลุเงนิของคาํขอตัง้ราคาพเิศษ  

การลงทะเบยีนขอ้ตกลง Varchar 15 การลงทะเบยีนขอ้ตกลงทีเ่ชือ่มโยงกบัคาํขอตัง้ราคาพเิศษ  

คาํอธบิาย Varchar 15 ไมม่ ี 

วนัทีค่รบกาํหนด วนัที ่ 7 วนัทีต่อ้งประมวลผลคําขอ  

ลกูคา้อนัดบัสดุทา้ย  Varchar 15 ลกูคา้ของคาํขอตัง้ราคาพเิศษ หากคาํขอสมัพนัธ์กบัโอกาสทางการขาย 
คณุจะสามารถเลอืกบรษิทัโอกาสทางการขายได ้

วนัทีส่ ิ้นสดุ วนัที ่UTC 7 วนัทีแ่ละเวลาทีก่ารตัง้ราคาพเิศษจะไมม่ผีลอกีต่อไป  

เงนิทุน Varchar 15 ชือ่ของเงนิทนุทีส่มัพนัธ์กบัคาํขอตัง้ราคาพเิศษ 

อนุมตัลิา่สดุโดย  Varchar 15 ชือ่ของบุคคลทีอ่นุมตัคิาํขอลา่สดุ 

โอกาสทางการขาย Varchar 15 โอกาสทางการขายทีเ่กีย่วขอ้งกบัคาํขอ 

บรษิทัคูค่า้แรกเริม่ Varchar 15 คูค่า้ทีเ่ป็นผูร้เิริม่คาํขอตัง้ราคาพเิศษ 

เจา้ของ  Varchar 15 เจา้ของเรคคอรด์   

บรษิทัคูค่า้ของเจา้ของ Varchar 15 บรษิทัคูค่า้ทีเ่จา้ของทาํงานอยู ่

โปรแกรมคู่คา้ Varchar 15 โปรแกรมคู่คา้ทีเ่ชือ่มโยงกบัคาํขอ 

บรษิทัคูค่า้หลกั Varchar 15 บรษิทัคูค่า้ทีเ่ป็นผูร้อ้งขอตัง้ราคาพเิศษ 

รหสัเหตุผล Varchar 30 เหตุผลทีค่าํขอตัง้ราคาพเิศษถูกสง่คนืหรอืปฏเิสธ 

วนัทีข่อ วนัที ่ 7 วนัทีแ่ละเวลาทีจ่ดัทาํคําขอตัง้ราคาพเิศษ  

ชือ่คาํขอ Varchar 50 ชือ่คาํขอ 

วนัทีเ่ริม่ตน้ วนัทีแ่ละเวลา UTC 7 วนัทีแ่ละเวลาทีก่ารตัง้ราคาพเิศษเริม่ตน้ 

สถานะการสง่ Varchar 30 สถานะการสง่ เชน่ ไมไ่ดส้ง่ สง่แลว้ หรอืเรยีกคนื 

วนัทีส่ง่ วนัทีแ่ละเวลา UTC 7 วนัทีแ่ละเวลาทีส่ง่คําขอ 

ยอดเงนิรวมทีอ่นุมตั ิ เลขที ่ 22 ยอดเงนิรวมทีไ่ดร้บัสทิธิ ์

ยอดเงนิรวมทีข่อ  เลขที ่ 22 ยอดเงนิรวมทีคู่ค่า้ขอ 

ยอดเงนิรวมการเรยีกรอ้งทีอ่นุมตั ิ เลขที ่ 22 ยอดเงนิรวมการเรยีกรอ้งทีอ่นุมตัสิาํหรบัคู่คา้ 

ยอดเงนิรวมการเรยีกรอ้งทีข่อ  เลขที ่ 22 ยอดเงนิรวมการเรยีกรอ้งทีข่อโดยคูค่า้ 
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หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 
 

ฟิลดผ์ูติ้ดต่อของงาน: การจดัเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุ กอ่นการอมิปอรต์การเชือ่มโยงระหวา่งผูต้ดิต่อและงานใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิจากคําแนะนําทีม่ใีนหวัขอ้ คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ค่าดีฟอลต์ช่ือฟิลดผ์ูติ้ดต่อของงาน ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด 

ชือ่เตม็ของผูต้ดิตอ่ ขอ้ความ 60 

ID ภายนอกของผูต้ดิต่อ ขอ้ความ  30 

ID ภายนอกของงาน ขอ้ความ  30 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 
 

ฟิลดผ์ูใ้ช้ของงาน: การจดัเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้มขีอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุกอ่นการอมิปอรต์การเชือ่มโยงระหวา่งผูใ้ชแ้ละงานลงใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้จะเป็นสว่นเสรมิคาํแนะนําทีอ่ธบิายไวใ้นหวัขอ้ คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) ขัน้แรก คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนินการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ค่าดีฟอลต์ช่ือฟิลดผ์ูใ้ช้ของงาน ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด 

ID ผูใ้ช ้ ขอ้ความ 50 

ID ภายนอกของงาน ขอ้ความ  30 

ID ภายนอกของผูใ้ช ้ ขอ้ความ  30 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 
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 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 
 

ฟิลดสิ์นค้าท่ีทาํรายการ: การเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุกอ่นการอมิปอรต์สนิคา้ทีท่าํรายการลงใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิของคาํแนะนําในหวัขอ้ คําแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

สินค้าท่ีทาํรายการดีฟอลต์ ช่ือฟิลด์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

คาํอธบิาย ขอ้ความ 250 คาํอธบิายสนิคา้ทีท่าํรายการ  

งวดสนิคา้คงคลงั ขอ้ความ 15 ไมม่ ี 

เลขทีร่ายการ เลขที ่ 22 ตวัเลขทีไ่มซ่ํ้ากนัทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรคคอรด์สว่นหวัการทาํรายการ  

เลขทีล่อ็ต ขอ้ความ 15 ฟิลด์ขอ้มลูอา้งองิสาํหรบัเกบ็ ID ลอ็ตตวัอย่าง  

ปรมิาณ เลขที ่ 22 จํานวนตวัอย่างทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิคา้ทีท่าํรายการ  

ตวัอย่าง ขอ้ความ 15 ชือ่ตวัอย่างทีม่มีาพรอ้มกบัสนิคา้ทีท่าํรายการ 
คณุตอ้งจดัทาํเอกสารตวัอย่างทัง้หมด  

ปรมิาณทีส่ง่ เลขที ่ 22 จํานวนตวัอย่างทีถู่กสง่เป็นสนิคา้ทีท่าํรายการ  

เลขทีก่ารทํารายการ ขอ้ความ 15 ฟิลด์ขอ้มลูอา้งองิสาํหรบัเกบ็ ID การทาํรายการตวัอย่าง  

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 
 

ฟิลดผ์ูใ้ช้: การจดัเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้มขีอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล ์CSV ของคณุกอ่นการอมิปอรต์ผูใ้ชล้งใน Oracle CRM On Demand 

หมายเหตุ: ในการอมิปอรต์เรคคอรด์ผูใ้ช ้บทบาทของคณุตอ้งมสีทิธิจ์ดัการผูใ้ช ้

ขอ้มลูนี้เป็นขอ้มลูเพิม่เตมิสาํหรบัคาํแนะนําทีม่ใีนหวัขอ้ คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอร์ตขอ้มลู (ในหน้า 510) กอ่นอืน่ คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนินการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลดเ์ฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

ช่ือฟิลด์ ผูใ้ช้ดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 
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ช่ือฟิลด์ ผูใ้ช้ดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ชือ่ย่อ ขอ้ความ 50 ฟิลด์ทีจ่ําเป็นตามคา่ดฟีอลต์ 

ทีอ่ยู่ผูใ้ช ้1 ขอ้ความ 200 สาํหรบัคาํอธบิายวธิกีารแมปฟิลด์ทีอ่ยู่ตามประเทศ โปรดดูที ่
เกีย่วกบัการแมปประเทศและทีอ่ยู ่(ในหน้า 475) 

ทีอ่ยู่ผูใ้ช ้2, 3 ขอ้ความ 100 สาํหรบัคาํอธบิายวธิกีารแมปฟิลด์ทีอ่ยู่ตามประเทศ โปรดดูที ่
เกีย่วกบัการแมปประเทศและทีอ่ยู ่(ในหน้า 475) 

เมอืงของผูใ้ช ้ ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

ประเทศของผูใ้ช ้ รายการสาํหรบัเลอืก 30 คา่ดฟีอลต์ทีใ่ชไ้ดค้อื ชือ่ประเทศทัง้หมดในโลก 
คา่ทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัประเทศสหรฐัอเมรกิาคอื USA 
แอปพลเิคชนัไมอ่นุญาตใหท้าํการแกไ้ขคา่ทีใ่ชไ้ด้สาํหรบัฟิลด์นี้ 
โปรดตรวจสอบวา่ขอ้มลูทีอ่มิปอรต์ตรงกบัคา่ทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัฟิลด์นี้กอ่นอมิปอ

รต์ (ดูที ่เกีย่วกบัการแมปประเทศและทีอ่ยู่ (ในหน้า 475)) 

ตูไ้ปรษณยี์/รหสัธนาคารของผูใ้ช ้ ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

จงัหวดัของผูใ้ช ้ ขอ้ความ 50 สาํหรบัประเทศแคนาดา โปรดดูที ่เกีย่วกบัการแมปประเทศและทีอ่ยู่ 
(ในหน้า 475) อย่างไรกต็าม นีไ่มใ่ชฟิ่ลด์รายการสาํหรบัเลอืก 

รฐัใน US ของผูใ้ช ้ รายการสาํหรบัเลอืก 2 สาํหรบัรายการคา่รฐัใน US ทีใ่ชไ้ด ้โปรดดูที ่
เกีย่วกบัการแมปประเทศและทีอ่ยู ่(ในหน้า 475) 

รหสัไปรษณยี์ของผูใ้ช ้ ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื โทรศพัท ์ 40 ไมม่ ี

สกลุเงนิ ขอ้ความ 50 ฟิลด์นี้ไดร้บัการกาํหนดทีร่ะดบับรษิทั 
ดงันัน้คุณจงึไมส่ามารถอมิปอรต์ฟิลด์นี้หรอืแกไ้ขค่ารายการสาํหรบัเลอืกได ้

แผนก ขอ้ความ 75 ไมม่ ี

ฝา่ย ขอ้ความ 75 ไมม่ ี

อเีมล ์ ขอ้ความ 50 ฟิลด์ทีจ่ําเป็นตามคา่ดฟีอลต์ 

สง่อเีมลร์หสัผา่นชัว่คราวเมือ่คลกิบนัทกึ ชอ่งทาํเครือ่งหมาย ไมส่ามารถใชไ้ด ้ หากคุณเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้และบนัทกึ 
อเีมลพ์รอ้มรหสัผา่นชัว่คราวจะถูกสง่ไปยงัผูใ้ช ้

เลขทีพ่นกังาน ตวัเลข 30 ไมม่ ี

ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอก ขอ้ความ 30 ม ีID ภายนอกของเรคคอรด์ทีอ่มิปอรต์ 
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ช่ือฟิลด์ ผูใ้ช้ดีฟอลต์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด ความเห็น 

ชือ่ ขอ้ความ 50 ฟิลด์ทีจ่ําเป็นตามคา่ดฟีอลต์ 

วงเงนิอนุมตัสิาํหรบัเงนิทุน ตวัเลข 22 มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand High 
Tech Edition และ Oracle CRM On Demand 
Partner Relationship Management 
Edition 

ID การใชร้ว่มกนั ขอ้ความ 30 ID ทีใ่ชส้าํหรบัการรวมกบัระบบภายนอก  

ภาษา ขอ้ความ  50 คณุไมส่ามารถแกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืกนี้ 
ดงันัน้คา่ทีคุ่ณอมิปอรต์ตอ้งตรงกนัทกุประการกบัคา่ทีใ่ชไ้ดม้าตรฐาน 

นามสกลุ ขอ้ความ 50 ฟิลด์ทีจ่ําเป็นตามคา่ดฟีอลต์ 

โลแคล ขอ้ความ 50 คณุไมส่ามารถแกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืกนี้ 
ดงันัน้คา่ทีคุ่ณอมิปอรต์ตอ้งตรงกนัทกุประการกบัคา่ทีใ่ชไ้ด ้

ชือ่กลาง ขอ้ความ 50 ไมม่ ี

นาย/คณุ รายการสาํหรบัเลอืก 15 ไมม่ ี

คงคา่สมดุบนัทกึดฟีอลต์ ชอ่งทาํเครือ่งหมาย ไมส่ามารถใชไ้ด ้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์ คงคา่สมดุบนัทกึดฟีอลต์ โปรดดูที ่
ฟิลด์ผูใ้ช ้(ในหน้า 229)  

ผูร้บัรายงาน ขอ้ความ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ทีค่าํนวณตามชือ่และนามสกลุของผูจ้ดัการ 

ID ภายนอกของผูร้บัรายงาน ขอ้ความ 30 ไมม่ ี

บทบาท รายการสาํหรบัเลอืก 50 ฟิลด์ทีจ่ําเป็นตามคา่ดฟีอลต์ คา่ดฟีอลต์ทีใ่ชไ้ดค้อื: ผูดู้แลระบบ ผูบ้รหิาร 
พนกังานขายนอกสถานที ่พนกังานขายภายใน 
ผูจ้ดัการฝา่ยขายและการตลาด ผูจ้ดัการฝา่ยบรกิาร พนกังานบรกิาร 

สถานะ รายการสาํหรบัเลอืก 30 ฟิลด์ทีจ่ําเป็นตามคา่ดฟีอลต์ คา่ดฟีอลต์ทีใ่ชไ้ดค้อื: ใชง้าน ไมใ่ชง้าน 

โซนเวลา ขอ้ความและหมายเล

ข 
100 คณุไมส่ามารถแกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืกนี้ 

ดงันัน้คา่ทีคุ่ณอมิปอรต์ตอ้งตรงกนัทกุประการกบัคา่ทีใ่ชไ้ด ้

หมายเลขแฟกซ์ทีท่าํงาน โทรศพัท ์ 40 ไมม่ ี

หมายเลขโทรศพัทท์ีท่าํงาน โทรศพัท ์ 40 ฟิลด์ทีจ่ําเป็นตามคา่ดฟีอลต์ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 
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 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 

 ฟิลด์ผูใ้ช ้(ในหน้า 229) 
 

ฟิลดผ์ูติ้ดต่อของยานพาหนะ: การจดัเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุกอ่นการอมิปอรต์ฟิลด์ผูต้ดิต่อของยานพาหนะลงใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิของคาํแนะนําในหวัขอ้ คําแนะนําประเภทฟิลดส์าํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว  

 

ค่าดีฟอลต์ช่ือฟิลดช์นิดผลิตภณัฑ์ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด 

เลขทีก่าํกบั ขอ้ความ 100 

ชือ่ผลติภณัฑ์ ขอ้ความ 100 

ชือ่เตม็ของผูต้ดิตอ่ ขอ้ความ 60 

ID ภายนอกของผูต้ดิต่อ ขอ้ความ 30 

ID ภายนอกของยานพาหนะ ขอ้ความ 30 

หลกั  ชอ่งทาํเครือ่งหมาย ไมส่ามารถใชไ้ด ้

 
 

ฟิลดย์านพาหนะ: การจดัเตรียมการอิมปอรต์ 
ตารางต่อไปนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้คา่ไฟล์ CSV ของคณุกอ่นการอมิปอรต์ฟิลด์ยานพาหนะลงใน Oracle CRM On Demand 
ขอ้มลูนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิของคาํแนะนําในหวัขอ้ คําแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ะอมิปอรต์ต่อไปนี้กอ่นดําเนนิการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คอลมัน์ฟิลด์ดฟีอลต์ในตารางนี้มเีพยีงชือ่เริม่ตน้ (ดฟีอลต)์ เทา่นัน้สาํหรบัแต่ละฟิลด์ ไมม่ชี ือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาํหรบับรษิทัของคุณใน Oracle CRM On Demand ดงันัน้ 
หากคุณไมเ่หน็ฟิลด์เฉพาะเมือ่คณุพยายามทีจ่ะอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ ใหต้รวจสอบกบัผูดู้แลระบบของคณุเพือ่กาํหนดชือ่ใหมส่าํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 

หมายเหตุ: สว่นนี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Automotive Edition 

ค่าดีฟอลต์ช่ือฟิลดย์านพาหนะ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด 

ฝา่ย ขอ้ความ 50 

กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก ขอ้ความ 50 

เลขกาํกบัยานพาหนะ ขอ้ความ 100 

ยีห่อ้ ขอ้ความ 30 

รุน่ ขอ้ความ 30 

ปี ขอ้ความ 22 

ตกแต่ง ขอ้ความ 30 
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ค่าดีฟอลต์ช่ือฟิลดย์านพาหนะ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด 

ประตู ขอ้ความ 30 

สภีายนอก ขอ้ความ 30 

ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอก ขอ้ความ 30 

ID ภายนอกของเจา้ของ ขอ้ความ 30 

ID ภายนอกของบรษิทั ขอ้ความ 30 

ID ภายนอกของผลติภณัฑ์ ขอ้ความ 30 

ID ภายนอกของตวัแทนจําหน่ายทีข่าย ขอ้ความ 30 

ID ภายนอกของตวัแทนจําหน่ายทีบ่รกิาร ขอ้ความ 30 

ประเภทผลติภณัฑ์ ขอ้ความ 30 

ตวัแทนจําหน่าย ขอ้ความ 100 

สถานะ ขอ้ความ 255 

บรษิทั ขอ้ความ 100 

ประเภทบรษิทั ขอ้ความ 255 

ผูต้ดิต่อ ขอ้ความ 255 

เลขทีใ่บอนุญาต ขอ้ความ 30 

รฐัในใบอนุญาต ขอ้ความ 10 

การหมดอายุของใบอนุญาต วนัที ่ 32 

เกยีร ์ ขอ้ความ 30 

สาขาบรษิทั ขอ้ความ 50 

สถานะ ขอ้ความ 30 

ทีต่ัง้ ขอ้ความ 30 

ใชแ้ลว้/ใหม ่ ขอ้ความ 30 

เครือ่งยนต์ ขอ้ความ 30 

ราคาขายปลกีทีแ่นะนําของผูผ้ลติ สกลุเงนิ 25 

ราคาในใบแจง้หนี้ของตวัแทนจําหน่าย สกลุเงนิ 25 

ผูเ้ป็นเจา้ของ ขอ้ความ 30 

แกไ้ข: วนัทีภ่ายนอก วนัที/่เวลา 32 

แกไ้ขโดย ขอ้ความ 255 
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ค่าดีฟอลต์ช่ือฟิลดย์านพาหนะ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด 

สกลุเงนิของยานพาหนะ ขอ้ความ 30 

สภีายใน ขอ้ความ 30 

ประเภทการรบัประกนั ขอ้ความ 30 

วนัทีเ่ริม่ตน้การรบัประกนั วนัที ่ 32 

วนัทีส่ ิ้นสดุการรบัประกนั วนัที ่ 32 

เลขไมลป์จัจุบนั ตวัเลข 16 

วนัทีอ่่านคา่ระยะไมล ์ วนัที ่ 32 

ชือ่ผลติภณัฑ์ ขอ้ความ 100 

ประเภท ขอ้ความ 255 

ตวัรถ ขอ้ความ 30 

คาํอธบิาย ขอ้ความ 250 

เจา้ของ อเีมล ์ 50 

จดัทาํ: วนัทีภ่ายนอก วนัที/่เวลา 32 

ID แถว ID 15 

ID การใชร้ว่มกนั ขอ้ความ 30 

ID บรษิทั ID 15 

ID การใชร้ว่มกนักบับรษิทั ขอ้ความ 30 

ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง N ขอ้ความ 50 

รายการสาํหรบัเลอืกทีจ่ดัทาํดชันี 1 ขอ้ความ 30 

รายการสาํหรบัเลอืกทีจ่ดัทาํดชันี 2 ขอ้ความ 30 

รายการสาํหรบัเลอืกทีจ่ดัทาํดชันี 3 ขอ้ความ 30 

รายการสาํหรบัเลอืกทีจ่ดัทาํดชันี 4 ขอ้ความ 30 

รายการสาํหรบัเลอืกทีจ่ดัทาํดชันี 5 ขอ้ความ 30 

รายการสาํหรบัเลอืกทีจ่ดัทาํดชันี 6 ขอ้ความ 30 

เลขทีท่ ีจ่ดัทาํดชันี ตวัเลข 16 

วนัทีท่ ีจ่ดัทาํดชันี วนัที/่เวลา 32 

สกลุเงนิทีจ่ดัทาํดชัน ี สกลุเงนิ  25 

ขอ้ความแบบยาวทีจ่ดัทาํดชันี ขอ้ความ 255 
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ค่าดีฟอลต์ช่ือฟิลดย์านพาหนะ ประเภทข้อมูล ความยาวสูงสุด 

ขอ้ความแบบสัน้ทีจ่ดัทาํดชันี 1 ขอ้ความ 100 

ขอ้ความแบบสัน้ทีจ่ดัทาํดชันี 2 ขอ้ความ 100 

ชอ่งทาํเครือ่งหมายทีจ่ดัทาํดชัน ี บูลนี 1 

ชนดิผลติภณัฑ์ ขอ้ความ 100 

เลขทีช่ ิน้สว่น ขอ้ความ 50 

วนัทีส่ ัง่ซือ้ วนัที ่ 32 

ราคาซือ้ สกลุเงนิ 25 

ปรมิาณ ตวัเลข 16 

วนัทีส่ง่สนิคา้ วนัที ่ 32 

วนัทีต่ดิตัง้ วนัที ่ 32 

วนัทีห่มดอาย ุ วนัที ่ 32 

วนัทีแ่จง้ วนัที ่ 32 

สญัญา ขอ้ความ 30 

 
 

โปรแกรมช่วยอิมปอรต์ 
หวัขอ้ต่อไปนี้จะอธบิายวธิกีารใชโ้ปรแกรมชว่ยนําเขา้ขอ้มลูเพือ่อมิปอรต์ขอ้มลูบรษิทัของคณุลงใน Oracle CRM On Demand:  

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 656) 

 การตรวจสอบผลลพัธ์การอมิปอรต์  (ในหน้า 660) 

 ตวัอย่างของอเีมลแ์ละลอ็กไฟลผ์ลลพัธ์การอมิปอร์ต (ในหน้า 661) 
 

การอิมปอรต์ข้อมูลของคณุ 
ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน จดัเตรยีมไฟล ์CSV ของคณุ และเพิม่ฟิลด์หรอืคา่รายการสาํหรบัเลอืกทีจ่ําเป็นในแอปพลเิคชนั สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การเตรยีมพรอ้มสาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู 
(ในหน้า 515) กอ่นทาํการอมิปอรต์ขอ้มลู คุณสามารถกาํหนดไดว้า่วธิกีารอมิปอรต์ขอ้มลูวธิใีดทีเ่หมาะสมกบัความตอ้งการของคุณมากทีส่ดุโดยดูเอกสารสนบัสนุนใน My Oracle Support 

หลงัจากคณุจดัเตรยีมขอ้มลูสาํหรบัการอมิปอรต์แลว้ ใหเ้ขา้ใชโ้ปรแกรมชว่ยนําเขา้ขอ้มลู และดําเนินการอมิปอรต์ เพือ่ใหแ้น่ใจวา่โปรแกรมช่วยนําเขา้ขอ้มลูประมวลผลคาํขออมิปอรต์ทัง้หมดเทา่ๆ กนั 
แต่ละคาํขออมิปอรต์จะแบ่งออกเป็นคาํขอย่อยทีม่ ี100 เรคคอรด์อย่างน้อยหนึง่รายการ คาํขอย่อยจากคาํขออมิปอรต์ต่างๆ จะถูกประมวลผลพรอ้มกนั 
เพือ่ใหค้าํขออมิปอรต์ไมต่อ้งรอจนคาํขออกีรายการเสรจ็สมบูรณ์กอ่นจะเลอืกคาํขอนัน้ในควิ เวลาประมวลผลสาํหรบัคําขออมิปอรต์จะอปัเดตอย่างต่อเนื่องและแสดงความคบืหน้าของคาํขอย่อยในควิ 

คําแนะนํา: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตัง้คา่ไฟล์ CSV ทีอ่มิปอรต์ถูกตอ้งโดยการทดสอบอมิปอรต์ 5 เรคคอรด์ ซึง่การแกไ้ขขอ้ผดิพลาดของ 5 
เรคคอรด์ทีอ่มิปอรต์จะงา่ยกวา่จํานวนทัง้หมดในไฟลอ์มิปอรต์ 



เครือ่งมือการจดัการข้อมูล 

 

การจดัการ Oracle CRM On Demand Release 37 
สงิหาคม 2018  657 

 

อิมปอรต์เรคคอรด์ 

1 ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ 

2 ในสว่นเครือ่งมอืการจดัการเครือ่งมอื ใหค้ลกิลงิคเ์ครือ่งมอือมิปอรต์และเอก็ซป์อรต์ 

3 ในสว่นอมิปอรต์ขอ้มลู ใหเ้ลอืกประเภทเรคคอรด์ทีค่ณุตอ้งการอมิปอรต์จากเมนูดรอปดาวน์  

4 คลกิปุ่มเริม่  

ซึง่เป็นการเริม่ตน้โปรแกรมช่วยอมิปอรต์ 

5 สาํหรบัขัน้ตอนที ่1:  

หมายเหตุ: ตวัเลอืกต่อไปนี้จะขึน้อยู่กบัเรคคอร์ดทีค่ณุตอ้งการอมิปอรต์ 

a ใหเ้ลอืกวธิทีีคุ่ณตอ้งการใหโ้ปรแกรมชว่ยนําเขา้ขอ้มลูระบุเรคคอรด์ทีต่รงกนั  

โปรแกรมชว่ยนําเขา้ขอ้มลูใช ้ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอก ซึง่เป็นฟิลด์ ID ภายนอกทีไ่มซ่ํ้ากนัทีอ่มิปอรต์มาจากระบบอืน่, ID แถว Oracle CRM On 
Demand และฟิลด์ทีก่าํหนดลว่งหน้าของ Oracle CRM On Demand ฟิลด์ทีก่าํหนดล่วงหน้าเหลา่นี้ เชน่ ชือ่และทีต่ัง้บรษิทั จะไมม่ ีID 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการกําหนดฟิลด์ซํ้ากนั โปรดดูที ่เกีย่วกบัเรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนัและ ID ภายนอก (ในหน้า 492) 

b เลอืกสิง่ทีค่ณุตอ้งการใหโ้ปรแกรมช่วยนําเขา้ขอ้มลูดําเนนิการ หากคน้พบ ID เรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนัใน Oracle CRM On Demand ตวัเลอืกของคณุคอื 
ไมอ่มิปอรต์เรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนั บนัทกึทบัเรคคอรด์ทีม่อียู่ หรอืจดัทาํเรคคอรด์เพิม่เตมิ 

หมายเหตุ: ตวัเลอืกนี้ไมส่ามารถใชไ้ดใ้นหมายเหตุ 

c เลอืกการดําเนนิการทีคุ่ณตอ้งการใหโ้ปรแกรมชว่ยนําเขา้ขอ้มลูดําเนนิการ หาก ID เรคคอรด์ทีไ่มซ่ํา้กนัของเรคคอรด์ทีอ่มิปอรต์ไมต่รงกบัเรคคอร์ดทีม่ใีน Oracle CRM On 
Demand 

หมายเหตุ: ตวัเลอืกนี้จะใชง้านไมไ่ดใ้นหมายเหต ุหากคณุเลอืกบนัทกึทบัเรคคอรด์และไมจ่ดัทาํเรคคอรด์ใหมใ่นตวัเลอืกกอ่นหน้า จะทาํใหม้กีารอปัเดตเรคคอรด์ 

d เลอืกวธิทีีคุ่ณตอ้งการจดัการกบัคา่รายการสาํหรบัเลอืกในไฟล ์CSV ทีไ่มต่รงกบัค่าในแอปพลเิคชนั 

โปรแกรมชว่ยนําเขา้ขอ้มลูสามารถเพิม่คา่ใหมใ่นรายการสาํหรบัเลอืกหรอืไมอ่มิปอรต์คา่ฟิลด์กไ็ด ้ 

หมายเหตุ: การดําเนนิการนี้จะใชไ้มไ่ดเ้มือ่อมิปอรต์หมายเหต ุหรอืหากภาษาของผูใ้ชแ้ตกต่างจากภาษาดฟีอลต์ของบรษิทั และใชไ้มไ่ดก้บัรายการสาํหรบัเลอืกหลายรายการ 
รายการสาํหรบัเลอืกหลายรายการจะสามารถอมิปอรต์ไดเ้มือ่คา่ในไฟล ์CSV มอียู่ในแอปพลเิคชนั 

e ตดัสนิใจวา่ควรใหโ้ปรแกรมชว่ยนําเขา้ขอ้มลูจดัทาํเรคคอรด์ใหมส่าํหรบัการเชือ่มโยงทีห่ายไป (เรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง) ในไฟลข์อ้มลูของคณุหรอืไม ่ 

หมายเหตุ: ตวัเลอืกนี้จะใชไ้ดเ้ฉพาะเมือ่อมิปอรต์บรษิทัหรอืผูต้ดิต่อเทา่นัน้ 

f เลอืกรปูแบบวนัทีแ่ละเวลาทีใ่ชใ้นไฟล์ CSV 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู (ในหน้า 510) 

g ตรวจสอบวา่เลอืกการเขา้รหสัไฟลเ์ป็น Western 

หมายเหตุ: อย่าเปลีย่นแปลงคา่นี้จนกวา่คุณจะแน่ใจวา่ใชว้ธิกีารเขา้รหสัไฟลแ์บบอืน่ โดยคา่ดฟีอลต์ Western 
จะใชก้บัระบบการเขา้รหสัไฟลโ์ดยสว่นใหญ่ในยุโรปและอเมรกิาเหนอื 

h เลอืกประเภทของตวัคัน่ CSV ทีใ่ชใ้นไฟลข์องคณุ: คอมมาหรอืเซมโิคลอน 
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i ในรายการดรอปดาวน์การลอ็กขอ้ผดิพลาด ใหเ้ลอืกสิง่ทีคุ่ณตอ้งการให ้Oracle CRM On Demand บนัทกึลงลอ็ก: ขอ้ความทัง้หมด ขอ้ผดิพลาดและคาํเตอืน 
หรอืขอ้ผดิพลาดเทา่นัน้  

j เลอืกไฟล ์CSV ทีค่ณุตอ้งการอมิปอรต์ขอ้มลู 

k เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ตอ้งประมวลผลเรคคอร์ดไฟลข์อ้มลูตามลาํดบั หากจําเป็น 

หมายเหตุ: การเลอืกประมวลผลไฟลข์อ้มลูตามลาํดบัชว่ยรบัรองวา่เมือ่สง่คาํขออมิปอรต์ คําขออมิปอรต์ย่อยจะถูกประมวลผลตามลาํดบัเสมอ 
ทัง้ยงัรบัรองดว้ยวา่ยงัคงรกัษาการอา้งองิไฟล์ CSV ไว ้

l เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ หากคณุตอ้งการเลกิใชง้านการตรวจสอบขณะอมิปอรต์ขอ้มลู และหากคุณไมต่อ้งการสรา้งเรคคอรด์แนวทางการตรวจสอบในระหวา่งการอมิปอรต์ขอ้มลู   

หมายเหตุ: คณุไมส่ามารถเลกิใชก้ารตัง้คา่การตรวจสอบนี้ไดห้ากคุณกาํลงัอมิปอรต์ประเภทเรคคอรด์ผูใ้ช ้ตวัเลอืกนี้จะใชไ้ดเ้ฉพาะเมือ่เปิดใชง้านสทิธิ ์
จดัการการตรวจสอบเรคคอรด์สาํหรบัการอมิปอร์ต ไวส้าํหรบับทบาทของคณุ การเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้อาจชว่ยปรบัปรุงประสทิธภิาพของการอมิปอรต์ได ้
ขึน้อยูก่บัประเภทเรคคอรด์ทีค่ณุตอ้งการอมิปอรต์และจํานวนฟิลด์ทีต่รวจสอบทีค่ณุตอ้งการตรวจสอบสาํหรบัประเภทเรคคอรด์เหลา่นัน้ 

m เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย เปิดใชง้านการแจง้ทางอเีมล ์หากคุณตอ้งการใหม้กีารสง่การแจง้ทางอเีมลห์ลงัจากทีก่ระบวนการอมิปอรต์เสรจ็สมบูรณ์แลว้ 
ระบบจะเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ไวต้ามคา่ดฟีอลต ์ 

6 สาํหรบัขัน้ตอนที ่2:  

a ปฏบิตัติามคาํแนะนําสาํหรบัตรวจสอบไฟลข์องคณุ หากจําเป็น 

b เลอืกไฟลก์ารแมปฟิลด์ หากม ี

c ไฟลก์ารแมปฟิลด์ (.map) มกีารจบัคูข่องฟิลด์ในไฟล ์CSV กบัฟิลด ์Oracle CRM On Demand ทีม่อียู่ หลงัจากทีคุ่ณดําเนนิการอมิปอรต์ ระบบจะสง่อเีมลท์ีม่ไีฟล ์
.map พรอ้มดว้ยโครงการแมปลา่สดุ ใหบ้นัทกึไวใ้นคอมพวิเตอรเ์พือ่นํากลบัมาใชใ้นระหวา่งการอมิปอรต์ในภายหลงั 

7 สาํหรบัขัน้ตอนที ่3 แมปฟิลด์ในไฟลข์องคณุไปยงัฟิลด์ Oracle CRM On Demand คณุตอ้งแมปฟิลด์ทีต่อ้งการทัง้หมดกบัสว่นหวัของคอลมัน์ในไฟล ์CSV อย่างน้อยทีส่ดุ 

ผูช้ว่ยการอมิปอรต์จะแสดงสว่นหวัของคอลมัน์จากไฟล ์CSV ทีคุ่ณอมิปอรต์ถดัจากรายการดรอปดาวน์ทีแ่สดงฟิลด์ทัง้หมดทีอ่ยู่ในพืน้ทีข่อง Oracle CRM On Demand 
รวมทัง้ฟิลด์ทีก่าํหนดเองทีค่ณุเพิม่เขา้ไป 

หากฟิลด์ทีอ่ยู่ทีคุ่ณตอ้งการไมป่รากฏขึน้ในรายการดรอปดาวน์ ใหเ้ลอืกฟิลด์ทีต่รงกนัทีแ่สดงในตารางนี้ 

ในการฟิลเตอรร์ายการของคณุในฟิลดน้ี์ เลือกฟิลด์น้ีจากรายการดรอปดาวน์ 

เลขทีถ่นน 
ทีอ่ยู่ 1 
Chome 

เลขที/่ถนน 

Ku ทีอ่ยู ่2 

ชัน้ 
ดสิตรกิต์ 

ทีอ่ยู ่3 

Shi/Gun เมอืง 

นคิม/สว่น 
รหสั CEDEX 
ทีอ่ยู่ 4 
URB 
เมอืง 

ตูไ้ปรษณยี์/รหสัธนาคาร 
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ในการฟิลเตอรร์ายการของคณุในฟิลดน้ี์ เลือกฟิลด์น้ีจากรายการดรอปดาวน์ 

รฐั MEX 
รฐั BRA 
เขต 
สว่นพืน้ที ่
เกาะ 
จงัหวดั 
ภาค 
เอมเิรต 
แควน้ 

จงัหวดั 

รหสัเกาะ 
ตูไ้ปรษณยี์ 
ตูไ้ปรษณยี์ Codigo 

รหสัไปรษณยี์ 

หากคุณเลอืกไฟล์ .map ใหต้รวจสอบวา่แมปฟิลด์ถูกตอ้ง ฟิลด์ทีก่าํหนดเองทีจ่ดัทาํตัง้แต่คณุดําเนนิการอมิปอรต์กอ่นหน้านี้อาจจะตอ้งแมปอกีครัง้ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบั ID ภายนอก โปรดดูที ่เกีย่วกบัเรคคอรด์ซํ้ากนัและ ID ภายนอก (โปรดดูที ่"เกีย่วกบัเรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนัและ ID ภายนอก" ในหน้า 492) 

คาํเตือน: หากคุณเลอืกอมิปอรต์ไฟล์ทีไ่มถู่กตอ้ง ใหค้ลกิ ยกเลกิ เพือ่เปลีย่นแปลงการเลอืก ในขัน้ตอนนี้การใชปุ้่ม ยอ้นกลบั ไมส่ามารถเคลยีรแ์คชได ้
ดงันัน้ไฟลอ์มิปอรต์ทีค่ณุเลอืกครัง้แรกจะแสดงในขัน้ตอนการแมปฟิลด์ 

คาํเตือน: ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอกและ ID ภายนอกของผูจ้ดัการเป็นฟิลด์หลกัทีถู่กใชใ้นการเชือ่มโยงผูต้ดิต่อกบัเรคคอรด์ผูจ้ดัการ หากฟิลด์เหล่านัน้ไมถู่กแมป 
เรคคอรด์ผูจ้ดัการจะถูกเชือ่มโยงกบัผูต้ดิต่อโดยใชช้ือ่ผูต้ดิต่อและฟิลด์ผูจ้ดัการ เมือ่ใชช้ือ่ผูต้ดิต่อและฟิลด์ผูจ้ดัการทาํการเชือ่มโยงนี้ เรคคอรด์ไฟลข์อ้มลูจะเรยีงลาํดบัตดิกนัมากขึ้น 

8 สาํหรบัขัน้ตอนที ่4 ใหป้ฏบิตัติามคาํแนะนําทีป่รากฏบนหน้าจอ หากจําเป็น 

9 สาํหรบัขัน้ตอนที ่5 คลกิ เสรจ็สิน้ 

ในการดคิูวของคาํขออิมปอรต์ของคุณ 

1 ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ 

2 ในสว่นควิอมิปอรต์และเอก็ซป์อรต์ ใหค้ลกิลงิค์ ควิคาํขออมิปอรต์ 

เพจควิคาํขออมิปอรต์จะแสดงขอ้มลูเกีย่วกบัคาํขอของคณุ รวมทัง้เวลาโดยประมาณทีท่าํเสรจ็สมบูรณ์ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายสถานะการอมิปอรต์  

สถานะ คาํอธิบาย 

จดัควิ ยงัไมไ่ดป้ระมวลผลการอมิปอรต์  

ระหวา่งดําเนนิการ กาํลงัประมวลผลการอมิปอรต์  

หมายเหตุ: คณุสามารถลบคาํขอในสถานะนี้ได้ อย่างไรกต็าม 
คณุตอ้งตรวจสอบขอ้มลูทีอ่มิปอรต์ลงใน Oracle CRM On Demand 
เป็นบางสว่น 

เสรจ็สมบูรณ์  ไมม่ขีอ้ผดิพลาดขณะทาํการอมิปอรต์  
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สถานะ คาํอธิบาย 

เสรจ็โดยมขีอ้ผดิพลาด อมิปอรต์เสรจ็แต่เกดิขอ้ผดิพลาดบางประการกบับางเรคคอรด์  

ลม้เหลว อมิปอรต์เสรจ็สมบรูณ์แต่ไมม่กีารอมิปอรต์เรคคอร์ด 

ขอ้ผดิพลาด อมิปอรต์ไมเ่สรจ็สมบูรณ์เนื่องจากเกดิขอ้ผดิพลาด  

ยกเลกิแลว้ การอมิปอรต์ถูกยกเลกิแลว้  

ตารางต่อไปนี้อธบิายขอ้มลูเรคคอรด์ทีอ่มิปอรต์  

ข้อมูลเรคคอรด์ท่ีอิมปอรต์ คาํอธิบาย 

จํานวนทีส่ง่ จํานวนเรคคอรด์ทีม่ใีนไฟล์ CSV  

จํานวนทีป่ระมวลผล  จํานวนเรคคอรด์ทีไ่ดด้ําเนนิการอมิปอรต์ในปจัจุบนั ฟิลด์นี้จะถูกดําเนนิการทกุๆ 20 วนิาท ี
หรอืตามทีต่ัง้คา่ใหร้ะบบดําเนนิการ  

จํานวนทีอ่มิปอรต์เสรจ็สมบูรณ์ จํานวนเรคคอรด์ทีอ่มิปอรต์โดยไมม่ปีญัหา  

จํานวนทีอ่มิปอรต์บางสว่น จํานวนรายการทีอ่มิปอรต์แต่ไมไ่ดอ้มิปอรต์ทกุฟิลด์ของเรคคอรด์  

จํานวนทีไ่มไ่ดอ้มิปอรต์  จํานวนเรคคอรด์ทีไ่มไ่ดอ้มิปอรต์เลย  

จํานวนทีย่กเลกิแลว้ จํานวนเรคคอรด์ทีอ่มิปอรต์กอ่นจะยกเลกิการอมิปอรต์  

 

ในการอิมปอรต์ค่ารายการสาํหรบัเลือกแบบหลายรายการ 

1 คัน่รายการสาํหรบัเลอืกแบบหลายคา่ดว้ยเซมโิคลอนในไฟล ์CSV 

 ตวัอย่างเชน่ หากคุณมรีายการสาํหรบัเลอืกแบบหลายคา่ทีป่ระกอบดว้ยชือ่ และคณุตอ้งการอมิปอรต์ชือ่ 4 ชือ่ลงในฟิลด์นี้ ใหค้ัน่แตล่ะชือ่ดว้ยเซมโิคลอน  

2 คลกิ เพิม่คา่ใหมใ่นรายการสาํหรบัเลอืก  

Oracle CRM On Demand อมิปอรต์รายการสาํหรบัเลอืกแบบหลายคา่   

 
 
 

การตรวจสอบผลลพัธ์การอิมปอรต์ 
คณุสามารถตดิตามความคบืหน้าของการอมิปอรต์ไดโ้ดยการตรวจสอบเพจควิใน Oracle CRM On Demand เมือ่คาํขออมิปอรต์ไดร้บัการดําเนนิการเสรจ็สมบูรณ์แลว้ 
คณุสามารถไปทีค่วิอมิปอรต์และดูขอ้มลูเพิม่เตมิในงานอมิปอรต์ทีเ่สรจ็สมบูรณ์แลว้ คาํขออมิปอรต์แต่ละรายการมไีฟลข์อ้มลูทีไ่ดส้ง่แลว้ ไฟลก์ารแมปทีถู่กสรา้งขึ้น และลอ็กไฟล์ 
ลอ็กไฟลน์ี้มขีอ้มลูพื้นฐานของลอ็กไฟล์ รวมถงึขอ้ผดิพลาด สถานะการอมิปอรต์ และอืน่ๆ หากมขีอ้ผดิพลาดเกดิขึน้ในระหวา่งการอมิปอรต์ ขอแนะนําใหค้ณุตรวจสอบลอ็กไฟลท์ีแ่นบอยู่กบัคาํขออมิปอรต์  
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หากคุณไดใ้ชง้านการแจง้ทางอเีมลใ์นระหวา่งการจดัเตรยีมการอมิปอรต์ คณุจะไดร้บัขอ้ความอเีมล์เมือ่คาํขออมิปอรต์ของคณุไดร้บัการดําเนนิการเสรจ็สมบูรณ์แลว้ 
ขอ้ความอเีมลน์ี้มขีอ้มลูสรปุการอมิปอรต์และมลีอ็กไฟลอ์ยู่ ซึง่แสดงรายการเรคคอรด์และฟิลด์ทีไ่ม่ถูกอมิปอรต์ 

จากนัน้คณุสามารถแกไ้ขขอ้มลูในไฟล ์CSV ของคณุใหถู้กตอ้งแลว้อมิปอรต์ขอ้มลูอกีครัง้ ในครัง้ทีส่อง คณุควรสัง่ใหร้ะบบบนัทกึเรคคอรด์ทบัเรคคอรด์ทีม่อียู่ในกรณทีีพ่บเรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนั 

ในการดคิูวคาํขออิมปอรต์ของคณุ 

1 ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ 

2 ในสว่นเครือ่งมอือมิปอรต์และเอก็ซป์อรต์ ใหค้ลกิลงิคเ์ครือ่งมอือมิปอรต์และเอก็ซป์อรต์ 

3 ในสว่นควิอมิปอรต์และเอก็ซป์อรต์ ใหค้ลกิลงิค์ ควิคาํขออมิปอรต์ 

เพจควิคาํขออมิปอรต์ จะปรากฏขึน้โดยแสดงเวลาทีก่ารอมิปอรต์เสรจ็สมบูรณ์หรอืประเมนิเวลาทีจ่ะเสรจ็สมบูรณ์ 

การตรวจสอบข้อความอีเมลที์มี่ผลการอิมปอรต์  

 ไปทีแ่อปพลเิคชนัอเีมลข์องคุณและเปิดขอ้ความอเีมลท์ีไ่ดร้บัจาก Oracle CRM On Demand 

ขอ้ความจะแสดงรายการขอ้ผดิพลาด ทีเ่กดิขึน้ของแต่ละเรคคอรด์พรอ้มดว้ยการดําเนนิการทีคุ่ณควรกระทาํหากคณุตอ้งการคดัลอกขอ้มลูทีส่มบูรณ์สําหรบัเรคคอรด์นัน้ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งจากหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 ตวัอย่างของอเีมลแ์ละลอ็กไฟลผ์ลลพัธ์การอมิปอร์ต (ในหน้า 661) 
 

ตวัอย่างของอีเมลแ์ละลอ็กไฟลผ์ลลพัธ์การอิมปอรต์ 
หากคุณไดใ้ชง้านการแจง้ทางอเีมลใ์นระหวา่งการจดัเตรยีมการอมิปอรต์ คณุจะไดร้บัขอ้ความอเีมล์เมือ่คาํขออมิปอรต์ของคณุไดร้บัการดําเนนิการเสรจ็สมบูรณ์แลว้ 
ขอ้ความอเีมลน์ี้มขีอ้มลูสรปุผลลพัธ์การอมิปอรต์: 

เรยีน ไมค ์

 

คาํขออมิปอรต์ของคณุเสรจ็สมบูรณ์เมือ่ 3/30/2007 7:10:06 AM ต่อไปนี้คอืสรปุของผลลพัธ์: 

 

ผูใ้ช:้ qa/mjones 

ประเภทการนําเขา้ขอ้มลู: บรษิทั 

ชือ่ไฟลอ์มิปอรต์: Accounts.csv 

เวลาทีเ่สรจ็สมบูรณ์: 3/30/2007 7:10:06 AM 

 

ยอดรวมเรคคอรด์: 496 

การอมิปอรต์เสรจ็สมบูรณ์: 495 

นําเขา้ขอ้มลูบางสว่น: 1 
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ขา้มเรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนั: 0 

ลม้เหลว: 0 

 

ส◌ําหรบัรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัการอมิปอร์ตของคณุ โปรดตรวจสอบลอ็กไฟล ์หากคณุตอ้งการความช่วยเหลอื โปรดดูทีว่ธิใีชอ้อนไลน์ 

 

ขอบคณุทีใ่ช ้Oracle CRM On Demand 

 

ฝา่ยบรกิารลูกคา้ Oracle CRM On Demand 

 

อเีมลจ์ะมเีอกสารแนบเป็นลอ็กไฟล์ทีแ่สดงรายการขอ้ผดิพลาดแต่ละรายการทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งกระบวนการอมิปอรต์ ดงัตวัอย่างต่อไปนี้:  

ขอ้ผดิพลาดเฉพาะเรคคอรด์ EXTERNAL_SYSTEM_ID: 46552 ไมพ่บเรคคอรด์ทีต่รงกนัของฟิลด์นําเขา้ขอ้มลู 'สกลุเงนิ' ทีม่คีา่ 'INR' ดงันัน้ระบบจงึไมอ่ปัเดตฟิลด์ 
'สกลุเงนิของบรษิทั' ของ Oracle CRM On Demand แต่ไดนํ้าเขา้ขอ้มลูคา่ฟิลด์อืน่ใหก้บัเรคคอรด์นี้ 

 

 
 

โปรแกรมช่วยเอก็ซป์อรต์ 
หวัขอ้ต่อไปนี้จะอธบิายวธิกีารใชโ้ปรแกรมชว่ยสง่ออกขอ้มลูเพือ่เอก็ซป์อรต์ขอ้มลู Oracle CRM On Demand ของคณุ:  

 การเอก็ซป์อรต์ขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 662)  

 การตรวจสอบผลลพัธ์การเอก็ซป์อรต์ (ในหน้า 666) 

 
 

การเอก็ซ์ปอรต์ข้อมูลของคณุ 
คณุสามารถเอก็ซป์อรต์ขอ้มลูของบรษิทัของคุณไดแ้บบเตม็หรอืเป็นบางสว่น รวมถงึเอกสารแนบสําหรบัประเภทเรคคอรด์เฉพาะ จาก Oracle CRM On Demand เป็นไฟลภ์ายนอกได ้
การเอก็ซป์อรต์ขอ้มลูจะสรา้งไฟล์ซปิอย่างน้อยหนึ่งไฟลท์ีม่ไีฟล์ CSV แต่ละไฟลส์าํหรบัแต่ละประเภทเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืกเพือ่เอก็ซป์อรต์ขอ้มลู 
ไฟลเ์อก็ซป์อรต์ขอ้มลูแต่ละไฟล์ทีไ่ดร้บัการสรา้งขึ้นนี้มขีนาด 1.5 GB หรอืมขีนาดเลก็กวา่นี้      

หมายเหตุ: หากบรษิทัของคณุใช ้Oracle CRM On Demand รุน่สาํหรบัอุตสาหกรรมทีเ่ฉพาะเจาะจง ประเภทเรคคอรด์เหลา่นัน้ทีม่คีวามเป็นเฉพาะกบัอุตสาหกรรมของคุณ เชน่ 
ครวัเรอืนและเงนิทุนทีม่กีจิกรรมและหมายเหตุทีไ่ดร้บัการลงิค์ จะไมร่วมอยู่ในการเอก็ซป์อรต์ นอกจากนี้ หากคณุเอก็ซป์อรต์เรคคอรด์สาํหรบัผลติภณัฑท์ีม่โีอกาสทางการขายทีเ่กดิซํ้า Oracle CRM 
On Demand จะป็อปปเูลทคอลมัน์ Parent_ID ใหก้บัแถวดงักลา่ว สาํหรบัเรคคอรด์ทีไ่มเ่กดิซํ้า เซลล ์Parent_ID จะวา่งเปลา่ 

เก่ียวกบัขีดจาํกดัของการเอก็ซ์ปอรต์บางส่วน 
บรษิทัของคุณสามารถทาํการเอก็ซป์อรต์แบบเตม็ไดห้นึง่ครัง้ในชว่งเวลาทกุๆ เจด็วนั สาํหรบัการเอก็ซป์อรต์บางสว่นนัน้ 
จํานวนเรคคอรด์ทีบ่รษิทัของคณุสามารถเอก็ซป์อรต์ไดใ้นชว่งเวลาเจด็วนัจะขึน้อยู่กบัจํานวนใบอนุญาตผูใ้ชท้ีบ่รษิทัของคณุไดซ้ือ้สาํหรบั Oracle CRM On Demand  
สาํหรบัแต่ละใบอนุญาตนัน้ คณุสามารถเอก็ซป์อร์ตได ้1000 เรคคอรด์ในการเอก็ซป์อรต์บางส่วนในชว่งเวลาเจด็วนั 

ตวัอย่างต่อไปนี้แสดงใหเ้หน็ถงึขดีจํากดัของการเอก็ซป์อรต์บางสว่นสาํหรบับรษิทัทีซ่ ือ้ใบอนุญาตผูใ้ชจ้ํานวนหา้ใบสาํหรบั Oracle CRM On Demand 
จงึทาํใหบ้รษิทัสามารถเอก็ซป์อรต์ไดม้ากสดุ 5000 เรคคอรด์ในชว่งเวลาเจด็วนั: 
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 ตวัอย่าง 1 ในชว่งเจด็วนัทีผ่า่นมา มกีารเอก็ซ์ปอรต์ 4000 เรคคอรด์ผา่นคาํขอเอก็ซป์อรต์บางสว่น ในตอนนี้ ผูใ้ชส้ง่คาํขอเอก็ซป์อรต์บางสว่นสาํหรบั 2000 เรคคอรด์ 

ในกรณนีี้ คาํขอเอก็ซป์อรต์บางสว่นนี้จะลม้เหลว เนื่องจากคาํขอจะทาํใหย้อดรวมจํานวนเรคคอรด์ทีเ่อก็ซป์อรต์ภายในชว่งเวลาเจด็วนัเทา่กบั 6000 เรคคอรด์ ซึง่เกนิขดีจํากดั 5000 
เรคคอรด์ 

 ตวัอย่าง 2 ในชว่งเจด็วนัทีผ่า่นมา ไมม่กีารเอก็ซป์อรต์เรคคอรด์ใดๆ ผา่นคาํขอเอก็ซป์อรต์บางส่วน ในตอนนี้ ผูใ้ชส้องรายต่างสง่คาํขอเอก็ซป์อรต์บางสว่นของตน คาํขอหนึง่เป็นคาํขอเอก็ซป์อรต์ 
3000 เรคคอรด์ และอกีคาํขอเป็นคาํขอเอก็ซป์อรต์ 2000 เรคคอรด์ 

ในกรณนีี้ คาํขอเอก็ซป์อรต์บางสว่นทัง้สองรายการจะสาํเรจ็ เนื่องจากคาํขอจะทาํใหย้อดรวมจํานวนเรคคอรด์ทีเ่อก็ซป์อรต์ภายในชว่งเวลาเจด็วนัเทา่กบั 5000 เรคคอรด์ 
ซึง่ไมเ่กนิขดีจํากดั อย่างไรกต็าม คาํขอเอก็ซป์อรต์บางสว่นในภายหลงัทีส่ง่ภายในเจด็วนัถดัไปจะลม้เหลวเนื่องจากครบขดีจํากดั 5000 เรคคอร์ดสาํหรบัชว่งเวลาเจด็วนัแลว้ 

หมายเหตุ: เรคคอรด์ทีไ่ดร้บัการเอก็ซป์อรต์ผา่นทางเพจรายการจะไมถู่กนบัรวมดว้ยเมือ่ Oracle CRM On Demand 
ทําการคํานวณจํานวนของเรคคอรด์ทีเ่อก็ซป์อรต์โดยวธิเีอก็ซป์อรต์บางสว่นในชว่งเวลาเจด็วนั 

เก่ียวกบัช่วงเวลาเกบ็รกัษาข้อมลูสาํหรบัคาํขอเอก็ซ์ปอรต์และเอกสารแนบคาํขอเอก็ซ์ปอรต์ 
ในแอปพลเิคชนัมาตรฐาน Oracle CRM On Demand จะเกบ็รกัษารายละเอยีดของคาํขอเอก็ซป์อรต์และเอาต์พตุของคาํขอเหลา่นัน้ไวเ้ป็นระยะเวลาหนึง่ ดงันี้: 

 รายละเอยีดของคาํขอเอก็ซป์อรต์จะถูกเกบ็รกัษาเป็นเวลา 60 วนั หลงัจากนัน้จะถูกลา้งขอ้มลู  

 เอาต์พตุจากคาํขอเอก็ซป์อรต์จะถกูเกบ็รกัษาไว ้168 ชัว่โมง (หรอืเจด็วนั) หลงัจากนัน้จะถูกลา้งขอ้มลู 

ชว่งเวลาเกบ็รกัษาขอ้มลูจะใชก้บัการดําเนนิการเอ็กซป์อรต์ขอ้มลูทีส่ง่ผา่นทางเพจรายการ รวมถงึการดําเนนิการเอก็ซป์อรต์ขอ้มลูทีส่่งผา่นทางโปรแกรมชว่ยเอก็ซป์อรต์ขอ้มลู 

ผูดู้แลระบบของคณุสามารถเปลีย่นแปลงช่วงเวลาเกบ็รกัษาขอ้มลูสาํหรบัคาํขอเอก็ซป์อรต์และเอกสารแนบของคาํขอเหลา่นัน้ ดว้ยการเปลีย่นคา่ในฟิลด์ต่อไปนี้บนโปรไฟลบ์รษิทั: 

 วนัหมดอายุของคาํขอเอก็ซป์อรต์ 

 วนัหมดอายุของเอกสารแนบคาํขอเอก็ซป์อรต์ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการอปัเดตฟิลด์เหลา่นี้ โปรดดูที ่การกาํหนดการตัง้คา่บรษิทั (ในหน้า 20) 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิการตามขัน้ตอนนี้ บทบาทของคุณตอ้งมสีทิธิ ์เอก็ซป์อรต์การจดัการ 

ในการเอก็ซ์ปอรต์ข้อมูลบริษทัของคณุ 

1 ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ 

2 ในสว่นเครือ่งมอืการจดัการขอ้มลูของโฮมเพจการจดัการ ใหค้ลกิลงิค์ เครือ่งมอือมิปอรต์และเอก็ซป์อรต์ 

3 ในเพจเครือ่งมอือมิปอรต์และเอก็ซป์อรต์ ใหค้ลกิลงิค์ เอก็ซป์อรต์ขอ้มลู 

ซึง่เป็นการเริม่ตน้ใชโ้ปรแกรมชว่ยเอก็ซป์อรต์ขอ้มูล  

4 สาํหรบัขัน้ตอนที ่1:  

a ทาํอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้:  

 หากคุณตอ้งการดําเนนิการเอก็ซป์อรต์ทัง้หมด ใหเ้ลอืกชอ่งตวัเลอืก เอก็ซป์อรต์ประเภทเรคคอรด์ทัง้หมด 

 หากคุณตอ้งการดําเนนิการเอก็ซป์อรต์เป็นบางสว่น ใหเ้ลอืกชอ่งตวัเลอืก เอก็ซป์อรต์ประเภทเรคคอรด์ทีเ่ลอืก และประเภทเรคคอรด์ทีคุ่ณตอ้งการเอก็ซป์อรต์ 
คณุสามารถเอก็ซป์อรต์ขอ้มลูทัง้หมดสาํหรบัประเภทเรคคอรด์หรอืขอ้มลูสาํหรบัแต่ละเรคคอรด์ย่อยได ้ 

 หากคุณตอ้งการเอก็ซป์อรต์เอกสารแนบสาํหรบัประเภทเรคคอรด์เฉพาะ ใหเ้ลอืกประเภทเรคคอรด์เหลา่นี้จากสว่นขอ้มลูเอกสารแนบทัง้หมด 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเอก็ซป์อรต์เอกสารแนบ โปรดดูที ่การจดัการเอกสารแนบของบรษิทั (ในหน้า 690)  
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หมายเหตุ: ไฟลเ์อกสารแนบทีเ่อก็ซป์อรต์มวีธิกีารตัง้ชือ่ดงัต่อไปนี้: 
<Object>_<ObjectRowId>_<ExportRequestId>.<FileExtension> ตวัอย่างเชน่ Opportunity 
Attachment_AALA-3135W8_AALA-864XW0.pptx 

b คลกิ ถดัไป  

ขอ้มลูสาํหรบัประเภทเรคคอรด์หลกัและย่อยจะไดร้บัการเอก็ซป์อรต์เป็นไฟล ์CSV แยกต่างหากภายในไฟลซ์ปิ 

คาํเตือน: หากคุณเอก็ซป์อรต์ขอ้มลูหมายเหตุใน Oracle CRM On Demand ไฟล ์CSV จะมหีมายเหตุโดยทัว่ไปทัง้หมดทีจ่ดัทาํใน Oracle CRM On 
Demand รวมทัง้หมายเหตุสว่นตวัทีเ่ป็นของผูใ้ชท้ีท่าํการเอก็ซป์อรต์ขอ้มลูรวมอยู่ดว้ย 

5 สาํหรบัขัน้ตอนที ่2:  

a เลอืกโซนเวลาทีใ่ชใ้นไฟล์ CSV ทีเ่อก็ซป์อรต์  

b เลอืกรปูแบบวนั/เวลาทีใ่ชใ้นไฟล ์CSV ทีเ่อก็ซป์อรต์  

หมายเหตุ: หากคุณเลอืกวนัทีใ่หก้บัการเอก็ซป์อรต์แบบเตม็ การเอก็ซป์อรต์แบบเตม็จะเปลีย่นเป็นการเอก็ซป์อรต์แบบบางสว่น 

c เลอืกประเภทของตวัคัน่ CSV ทีใ่ชใ้นไฟลข์องคณุ: คอมมาหรอืเซมโิคลอน 

d เลอืกฟิลเตอรช์ว่งเวลาเพือ่จํากดัขอ้มลูในการเอก็ซป์อรต์ของคณุ  

หมายเหตุ: ในการเอก็ซป์อรต์ขอ้มลูของคณุเป็นครัง้แรก คณุอาจจะไมต่อ้งฟิลเตอรด์ว้ยวนัที ่อย่างไรกต็าม 
หลงัจากนัน้ใหค้ํานงึถงึจํานวนการเอก็ซป์อรต์สว่นทีเ่พิม่ข ึน้โดยการฟิลเตอรข์อ้มลูดว้ยวนัที ่นบัตัง้แต่วนัทีเ่อก็ซป์อรต์กอ่นหน้า 

e เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย เปิดใชง้านการแจง้ทางอเีมล ์หากคุณตอ้งการใหม้กีารสง่การแจง้ทางอเีมล์หลงัจากทีก่ระบวนการเอก็ซป์อรต์เสรจ็สมบูรณ์แลว้  

f คลกิชอ่งทาํเครือ่งหมาย เอก็ซป์อรต์รายละเอยีดเอกสารแนบอย่างเดยีว 
หากคุณตอ้งการเอก็ซป์อรต์รายละเอยีดเอกสารแนบเพยีงอย่างเดยีวโดยไมต่อ้งการเอก็ซป์อรต์เนื้อหาของเอกสารแนบดว้ย 
คณุสามารถเอก็ซป์อรต์รายละเอยีดเอกสารแนบของประเภทเรคคอรด์ทัง้หมด รวมถงึฟิลด์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรคคอรด์ดงักล่าวได้ 

หมายเหตุ: ชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้จะใชไ้ดก้ต็่อเมือ่คณุเลอืกประเภทเรคคอรด์ในสว่นขอ้มลูเอกสารแนบทัง้หมดในขัน้ตอนกอ่นหน้า 

g เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย รวม URL ของเวบ็ลงิคไ์วใ้นไฟล์ทีเ่อก็ซป์อรต์ หากคุณตอ้งการใหร้วม URL ไวใ้นไฟล ์CSV ทีเ่อก็ซป์อรต์  

คา่ดฟีอลต์ของชอ่งทาํเครือ่งหมาย รวม URL ของเวบ็ลงิคไ์วใ้นไฟล์ทีเ่อก็ซป์อรต์ มกีารควบคมุจากชอ่งทาํเครือ่งหมาย รวม URL ของเวบ็ลงิคไ์วใ้นไฟล์ทีเ่อก็ซป์อรต์ 
ในโปรไฟลบ์รษิทั คณุสามารถเลอืกหรอืไมเ่ลอืกการตัง้คา่นี้สาํหรบัคาํขอเอก็ซป์อรต์แต่ละรายการได ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ โปรดดูที ่
การกาํหนดการตัง้คา่การใชร้ว่มกนั (โปรดดูที ่"การก◌ําหนดการตัง้คา่ความปลอดภยัของบรษิทั" ในหน้า 35) 

h ถา้คณุเอก็ซป์อรต์เอกสารแนบอย่างน้อยหนึ่งประเภทเรคคอรด์ และถา้คุณตอ้งการใหม้กีารสแกนไวรสัในไฟล ์ZIP ของเอกสารแนบ ดูใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย 
สแกนไวรสัไฟล์ .zip ทีเ่อก็ซป์อรต์ 

เมือ่เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ ไฟล์ ZIP ของเอกสารแนบจะไดร้บัการสแกนหาไวรสั และถา้พบไวรสั ระบบจะไมเ่อก็ซป์อรต์ไฟล ์ZIP นัน้ 

ชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้จะถูกเลอืกไวต้ามคา่ดฟีอลต์ ถา้คณุยกเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ไฟล ์ZIP ของเอกสารแนบจะไมไ่ดร้บัการสแกนสาํหรบัไวรสั 
และขอแนะนําใหค้ณุใชซ้อฟต์แวร์การสแกนในเครือ่งคอมพวิเตอรเ์พือ่ตรวจสอบขอ้มลูของไฟล ์ZIP หลงัจากทีค่ณุดาวน์โหลดแลว้ 

หมายเหตุ: เอกสารแนบแต่ละรายการจะไดร้บัการสแกนสาํหรบัไวรสักอ่นทีจ่ะอปัโหลดไปยงั Oracle CRM On Demand และถา้พบไวรสั 
ไฟลจ์ะไมไ่ดร้บัการอปัโหลด อย่างไรกต็าม เมือ่คณุพยายามเอก็ซป์อรต์เอกสารแนบ 
ขอ้กาํหนดไวรสัเวอรช์นัลา่สดุในซอฟต์แวรก์ารสแกนอาจสง่ผลวา่มกีารตรวจพบไวรสัทีไ่มส่ามารถตรวจพบไดเ้มือ่อปัโหลดเอกสารแนบ 
และในบางครัง้การสแกนอาจสง่กลบัผลลพัธ์ทีร่ะบุวา่มไีวรสั แมว้า่จะไมม่ไีวรสัอยู่กต็าม 

i คลกิ ถดัไป 
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6 สําหรบัขัน้ตอนที ่3 ประเมนิขอ้มลูสรปุ และคลกิ เสรจ็สิน้ เพือ่สง่คาํขอเอก็ซป์อรต์ขอ้มลู 

7 บนเพจการเอก็ซป์อรต์ขอ้มลูทีข่อ ใหค้ลกิทีล่งิค์ ควิคาํขอเอก็ซป์อรต์ขอ้มลู เพือ่ตรวจสอบสถานะคําขอของคณุ 

ตารางต่อไปนี้จะอธบิายถงึคา่สถานะการเอก็ซป์อร์ตทีเ่ป็นไปได ้

สถานะ คาํอธิบาย 

จดัควิ ยงัไมไ่ดป้ระมวลผลการเอก็ซป์อรต์  

จดัควิใหม่ มกีารสง่คาํขอเอก็ซป์อรต์ขอ้มลูในควิใหม ่

ระหวา่งดําเนนิการ ระบบกาํลงัประมวลผลการเอก็ซป์อรต์ หากคณุยกเลกิการเอก็ซป์อรต์ สถานะนี้จะเปลีย่นเป็น 
กาํลงัยกเลกิ ตามดว้ย ยกเลกิแลว้ 

กาํลงัจะเสรจ็สมบูรณ์  เอก็ซป์อรต์เรคคอรด์ทัง้หมดเสรจ็สมบูรณ์แลว้ กระบวนการเอก็ซป์อรต์กาํลงัเตรยีมอเีมล์ 
ไฟลส์รปุ และไฟลซ์ปิทีส่อดคลอ้งสาํหรบัใหด้าวน์โหลด กระบวนการนี้อาจใชเ้วลาตัง้แต่ 30 
วนิาทถีงึหนึง่นาทจีงึจะเสรจ็สมบูรณ์ 

เสรจ็สมบูรณ์  การเอก็ซป์อรต์เสรจ็สมบูรณ์โดยปราศจากขอ้ผดิพลาด 

เสรจ็โดยมขีอ้ผดิพลาด เอก็ซป์อรต์เสรจ็แต่เกดิขอ้ผดิพลาดบางประการกบับางเรคคอรด์  

กาํลงัยกเลกิ หากคุณยกเลกิคาํขอเอก็ซป์อรต์ขอ้มลูทีม่สีถานะ จดัควิ 
คาํขอเอก็ซป์อรต์ขอ้มลูดงักลา่วจะถูกยกเลกิทนัท ี

หากคุณยกเลกิคาํขอเอก็ซป์อรต์ขอ้มลูในขณะทีม่สีถานะ อยู่ระหวา่งดําเนินการ 
สถานะจะเปลีย่นเป็น กาํลงัยกเลกิ ซึง่การยกเลกิอาจใชเ้วลาหลายนาท ี
และหากการเอก็ซป์อรต์ขอ้มลูเสรจ็สมบูรณ์กอ่นทีร่ะบบจะสัง่ยกเลกิไดส้าํเรจ็ 
สถานะขัน้สดุทา้ยจะเปลีย่นเป็น สมบูรณ์ 

คณุสามารถยกเลกิคาํขอเอก็ซป์อรต์ขอ้มลูสาํหรบัคาํขอหลกัหรอืคําขอย่อยกไ็ด ้ 

เมือ่คณุยกเลกิคาํขอเอก็ซป์อรต์ขอ้มลูสาํหรบัคาํขอหลกั 
คณุจะสามารถดาวน์โหลดประเภทเรคคอรด์ย่อยทีเ่อก็ซป์อรต์แลว้ได้ อย่างไรกต็าม 
ระบบจะยกเลกิประเภทเรคคอรด์ย่อยทีย่งัไมไ่ดเ้อก็ซป์อรต์ 
และคุณจะไมส่ามารถดาวน์โหลดรายการเหลา่นัน้ได ้  

เมือ่คณุยกเลกิคาํขอเอก็ซป์อรต์ขอ้มลูสาํหรบัคาํขอย่อย 
ระบบจะยกเลกิเฉพาะการเอก็ซป์อรต์ประเภทเรคคอรด์ยอ่ยเทา่นัน้ 
และคุณจะไมส่ามารถดาวน์โหลดรายการดงักลา่วได ้
แต่คณุยงัคงสามารถดาวน์โหลดประเภทเรคคอรด์ย่อยอืน่ๆ 
ภายใตค้าํขอเอก็ซป์อรต์ขอ้มลูหลกัไดต้่อไป  

ยกเลกิแลว้ หลงัจากทีก่ารยกเลกิคาํขอเอก็ซป์อรต์ขอ้มลูเสรจ็สมบูรณ์แลว้ สถานะจะเปลีย่นเป็น 
ยกเลกิแลว้ 

ลม้เหลว การเอก็ซป์อรต์เสรจ็สมบูรณ์ แต่ไมม่กีารเอก็ซป์อรต์เรคคอรด์ใดๆ 

ขอ้ผดิพลาด  การเอก็ซป์อรต์ไมเ่สรจ็สมบูรณ์เนื่องจากเกดิขอ้ผดิพลาดขึน้ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดเมือ่ทาํการเอก็ซป์อรต์ขอ้มลูของคณุใน 
Oracle CRM On Demand โปรดดูที ่1802395.1 (ID 
บทความ) ใน My Oracle Support 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัเพจควิคาํขอเอก็ซป์อรต์ขอ้มลู โปรดดูที ่การประเมนิผลการเอก็ซป์อรต์ขอ้มลู (โปรดดูที ่"การตรวจสอบผลลพัธ์การเอก็ซป์อรต์" ในหน้า 666) 
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การตรวจสอบผลลพัธ์การเอก็ซป์อรต์ 
เพจควิคาํขอเอก็ซป์อรต์จะแสดงคาํขอเอก็ซป์อรต์ทีร่อดําเนนิการและทีเ่สรจ็สมบูรณ์แลว้ทัง้หมดทีส่ง่ผา่นทางโปรแกรมช่วยเอก็ซป์อรต์ขอ้มลู หากคาํขออยูใ่นสว่นคาํขอทีร่อดําเนินการ คณุจะสามารถคลกิ 
รเีฟรช เพือ่ดูวา่คาํขอนัน้เสรจ็สมบูรณ์แลว้หรอืไม ่เมือ่คาํขอเสรจ็สมบูรณ์แลว้ คณุจะสามารถดูขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคาํขอเพือ่ดงึขอ้มลูไฟลเ์อาต์พตุได ้

หมายเหตุ: เพจควิคาํขอเอก็ซป์อรต์จะไมแ่สดงคําขอเอก็ซป์อรต์ทีส่ง่ผา่นทางเพจรายการ อย่างไรกต็าม หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิเ์ขา้ใชค้าํขอเอก็ซป์อรต์หลกั 
คณุจะสามารถดูคาํขอเอก็ซป์อรต์ทัง้หมด รวมถงึคาํขอทีส่ง่ผา่นทางเพจรายการไดใ้นเพจควิคาํขอเอก็ซป์อรต์หลกั สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การตรวจดูคาํขอเอก็ซป์อรต์ทัง้หมดสาํหรบับรษิทัของคณุ 
(ในหน้า 70) 

เก่ียวกบัช่วงเวลาเกบ็รกัษาข้อมลูสาํหรบัคาํขอเอก็ซ์ปอรต์และเอกสารแนบคาํขอเอก็ซ์ปอรต์ 
ในแอปพลเิคชนัมาตรฐาน Oracle CRM On Demand จะเกบ็รกัษารายละเอยีดของคาํขอเอก็ซป์อรต์และเอาต์พตุของคาํขอเหลา่นัน้ไวเ้ป็นระยะเวลาหนึง่ ดงันี้: 

 รายละเอยีดของคาํขอเอก็ซป์อรต์จะถูกเกบ็รกัษาเป็นเวลา 60 วนั หลงัจากนัน้จะถูกลา้งขอ้มลู  

 เอาต์พตุจากคาํขอเอก็ซป์อรต์จะถกูเกบ็รกัษาไว ้168 ชัว่โมง (หรอืเจด็วนั) หลงัจากนัน้จะถูกลา้งขอ้มลู 

ชว่งเวลาเกบ็รกัษาขอ้มลูจะใชก้บัการดําเนนิการเอ็กซป์อรต์ขอ้มลูทีส่ง่ผา่นทางเพจรายการ รวมถงึการดําเนนิการเอก็ซป์อรต์ขอ้มลูทีส่่งผา่นทางโปรแกรมชว่ยเอก็ซป์อรต์ขอ้มลู 

ผูดู้แลระบบของคณุสามารถเปลีย่นแปลงช่วงเวลาเกบ็รกัษาขอ้มลูสาํหรบัคาํขอเอก็ซป์อรต์และเอกสารแนบของคาํขอเหลา่นัน้ ดว้ยการเปลีย่นคา่ในฟิลด์ต่อไปนี้บนโปรไฟลบ์รษิทั: 

 วนัหมดอายุของคาํขอเอก็ซป์อรต์ 

 วนัหมดอายุของเอกสารแนบคาํขอเอก็ซป์อรต์ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการอปัเดตฟิลด์เหลา่นี้ โปรดดูที ่การกาํหนดการตัง้คา่บรษิทั (ในหน้า 20) 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารดูคาํขอเอก็ซป์อรต์ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน: ในการดําเนินการตามขัน้ตอนนี้ บทบาทของคณุตอ้งมสีทิธิก์ารเอก็ซป์อรต์ขอ้มลูโดยผูดู้แลระบบ 

ในการดคูาํขอการเอก็ซ์ปอรต์ 

1 ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ 

2 ในสว่นเครือ่งมอืการจดัการเครือ่งมอื ใหค้ลกิลงิคเ์ครือ่งมอือมิปอรต์และเอก็ซป์อรต์  

3 บนเพจเครือ่งมอือมิปอรต์และเอก็ซป์อรต์ ใหค้ลกิลงิคค์วิคาํขอเอก็ซป์อรต์ 

เพจควิคาํขอเอก็ซป์อรต์ขอ้มลูจะปรากฏขึน้ แสดงรายละเอยีดคาํขอเอก็ซป์อรต์ขอ้มลู ตารางต่อไปนี้จะอธบิายถงึขอ้มลูคาํขอเอก็ซป์อรต์ขอ้มลู 

เอก็ซ์ปอรต์ข้อมูลเรคคอรด์ คาํอธิบาย 

ประเภทการเอก็ซป์อรต์ ประเภทการเอก็ซป์อรต์: 

 แบบเตม็ การเอก็ซป์อรต์ขอ้มลูบรษิทัของคณุแบบเตม็ 

 แบบบางส่วน การเอก็ซป์อรต์ขอ้มลูบรษิทัของคุณแบบบางสว่น 

ประเภทเรคคอรด์ ประเภทเรคคอรด์ สาํหรบัคาํขอแบบบางสว่นทีร่วมเรคคอรด์ย่อย 
เรคคอรด์ย่อยจะระบอุยู่ในรปูแบบ หลกั:ย่อย เชน่ บรษิทั:ผูต้ดิต่อ 

สถานะ สถานะ ตวัอย่างเชน่ ระหวา่งดําเนนิการ หรอืเสรจ็สมบูรณ์ 
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เอก็ซ์ปอรต์ข้อมูลเรคคอรด์ คาํอธิบาย 

รอ้งขอโดย ผูใ้ชท้ีส่ง่คาํขอ 

สง่แลว้ เวลาและวนัทีส่ง่คาํขอเอก็ซป์อรต์ขอ้มลู 

เปิดใชง้านการแจง้ทางอเีมล ์ หากมกีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ไว ้
ระบบจะสง่การแจง้ทางอเีมล์หลงัจากทีก่ระบวนการเอก็ซป์อรต์เสรจ็สมบูรณ์แลว้ 

เสรจ็สมบูรณ์ วนัทีแ่ละเวลาทีด่ําเนนิการเอก็ซป์อรต์เสรจ็สมบูรณ์ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารตรวจดูรายละเอยีดของคาํขอเอก็ซป์อรต์ 

ในการตรวจดรูายละเอียดของคาํขอเอก็ซ์ปอรต์ 

 ในแถวสาํหรบัคาํขอ ใหค้ลกิลงิคป์ระเภทการเอก็ซป์อรต์หรอืประเภทเรคคอรด์เพือ่เปิดเพจรายละเอยีดคาํขอเอก็ซป์อรต์ 

เพจนัน้จะแสดงคุณสมบตักิารเอก็ซป์อรต์ รวมทัง้จํานวนของเรคคอรด์ทีเ่อก็ซป์อรต์ (จํานวนทีเ่อก็ซป์อรต์ขอ้มลู) และจํานวนของประเภทเรคคอรด์ทีเ่อก็ซป์อรต์สาํเรจ็โดยไมม่ปีญัหาใดๆ 
(จํานวนออบเจกต์ทีส่มบูรณ์) ดว้ย คณุสามารถดูรายละเอยีดของจาํนวนของเรคคอรด์ทีเ่อก็ซป์อร์ตสาํหรบัแต่ละประเภทเรคคอรด์ได ้ในสว่นเอก็ซป์อรต์ขอ้มลูประเภทเรคคอรด์ของเพจ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการดาวน์โหลดและการลบเอกสารแนบคําขอเอก็ซป์อรต์ กลา่วคอื ไฟลซ์ปิทีม่เีอาต์พตุจากคาํขอเอก็ซป์อรต์ โปรดดูที ่การดาวน์โหลดและการลบเอกสารแนบคาํขอเอก็ซป์อรต์ 

หมายเหตุ: ในการดาวน์โหลดเอกสารแนบคาํขอเอก็ซป์อรต์สาํหรบัการดําเนนิการเอก็ซป์อรต์ทีด่ําเนนิการโดยผูใ้ชท้ัง้หมด บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิเ์ขา้ใชง้านเอกสารแนบของคาํขอเอก็ซป์อรต์ทัง้หมด 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุไม่มสีทิธิน์ี้ คณุจะสามารถดาวน์โหลดเฉพาะเอกสารแนบสาํหรบัการดําเนินการเอก็ซป์อรต์ทีด่ําเนินการโดยคณุหรอืผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของคณุเทา่นัน้ 
 

ยูทิลิตีไคลเอนต ์Oracle Data Loader On Demand 
หวัขอ้ต่อไปนี้จะอธบิายวธิกีารใชไ้คลเอนต์ Oracle Data Loader On Demand เพือ่อมิปอรต์ขอ้มลู Oracle CRM On Demand ของคณุ:  

 เกีย่วกบัยทูลิติไีคลเอนต์ Oracle Data Loader On Demand (ในหน้า 667) 

 การดาวน์โหลดยูทลิติไีคลเอนต์ Oracle Data Loader On Demand (ในหน้า 667) 

 
 

เก่ียวกบัยทิูลิตีไคลเอนต์ Oracle Data Loader On Demand 
ไคลเอนต์ Oracle Data Loader On Demand เป็นยูทลิติบีรรทดัคาํสัง่ทีใ่หว้ธิอีมิปอรต์ขอ้มลูลงใน Oracle CRM On Demand จากทีม่าขอ้มลูภายนอก โดยม ี2 
ฟงักช์นั ไดแ้ก:่ 

 ฟังกช์นัแทรก ฟงักช์นันี้นําเรคคอรด์มาจากไฟล์และเพิม่ลงใน Oracle CRM On Demand 

 ฟังกช์นัอปัเดต ฟงักช์นันี้แกไ้ขเรคคอรด์ทีม่อียู่ใน Oracle CRM On Demand โดยใชเ้รคคอรด์จากทีม่าขอ้มลูภายนอก 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่Oracle Data Loader On Demand Guide ซึง่อยู่ทีไ่ลบรารเีอกสารของ Oracle CRM On Demand บน Oracle 
Technology Network 

 
 

การดาวน์โหลดยทิูลิตีไคลเอนต์ Oracle Data Loader On Demand 
ทาํตามขัน้ตอนต่อไปนี้ใหเ้สรจ็สมบูรณ์เพือ่ดาวน์โหลดยูทลิตินีี้ ในการตดิตัง้และใชยู้ทลิตินีี้ โปรดดูที ่Oracle Data Loader On Demand Guide ซึง่อยู่ทีไ่ลบรารเีอกสารของ 
Oracle CRM On Demand บน Oracle Technology Network 
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การดาวน์โหลดยูทิลิตี Oracle Data Loader On Demand 

1 ไซน์อนิใน Oracle CRM On Demand และคลกิ การจดัการ 

2 ภายใตเ้ครือ่งมอืการจดัการขอ้มลู ใหค้ลกิเครือ่งมอือมิปอรต์และเอก็ซป์อรต์ 

3 คลกิ Oracle Data Loader On Demand ใต ้Oracle Data Loader On Demand 

4 บนัทกึไฟล ์ZIP บนคอมพวิเตอรข์องคณุ 

 
 

การใช้รว่มกนักบับริการทางเวบ็ 
Oracle CRM On Demand ทาํใหค้ณุสามารถ: 

 เขา้ใชแ้ละเปลีย่นขอ้มลู Oracle CRM On Demand จากแอปพลเิคชนัใชง้านบรกิารทางเวบ็ 

 จดัทาํแอปพลชินัของคณุทีใ่ชร้ว่มกบั Oracle CRM On Demand 

คณุสามารถ: 

 ดาวน์โหลดไฟลค์าํอธบิายภาษาการบรกิารทางเวบ็ (WSDL) เพือ่ชว่ยคณุพฒันาแอปพลเิคชนัทีเ่ขา้ใช ้Oracle CRM On Demand โดยใชอ้นิเตอรเ์ฟซบรกิารทางเวบ็ โปรดดูที ่
การดาวน์โหลดไฟล์ WSDL และสกมีา (โปรดดูที ่"การดาวน์โหลดไฟล์ WSDL และไฟล ์Schema" ในหน้า 668)  

 ดาวน์โหลดไฟล์ WSDL และสกมีาโดยใชว้ธิกีารของบรกิารทางเวบ็ของกจิกรรมการใชร้ว่มกนัเพือ่เขา้ใชค้วิกจิกรรมการใชร้่วมกนั และตดิตามการเปลีย่นแปลงของเรคคอรด์บางประเภท 
คณุสามารถดาวน์โหลดไฟลส์กมีาเพือ่ตดิตามฟิลด์ทีก่าํหนดเองและเปลีย่นชือ่สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีร่องรบั   

 ดูขอ้มลูสรปุของบรกิารทางเวบ็ทีใ่ชโ้ดยบรษิทัของคณุ โปรดดูที ่การประเมนิการใชบ้รกิารทางเวบ็ (ในหน้า 671) 

API การใช้ร่วมกนัของ CTI 
ไฟล ์WSDL หนึง่ไฟล์ทีม่าจากเพจการดูแลบรกิารทางเวบ็ มไีวส้าํหรบับรกิารทางเวบ็ของกจิกรรม CTI ซึง่เป็นสว่นของอนิเตอรเ์ฟซการสรา้งโปรแกรมแอปพลเิคชนัการใชร้่วมกนั (API) 
ของเทคโนโลยกีารใชโ้ทรศพัทก์บัคอมพวิเตอรร์่วมกนั (CTI) API การใชร้ว่มกนัของ CTI มคีวามสามารถทีจ่ะใช ้Oracle CRM On Demand รว่มกนัโดยตรงกบัซอฟต์แวร ์
CTI ของบุคคลภายนอกโดยการใชบ้รกิารทางเวบ็รว่มกนั สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั API การใชร้ว่มกนัของ CTI โปรดดูที ่Oracle CRM On Demand CTI 
Developer’s Guide  
 

การดาวน์โหลดไฟล ์WSDL และไฟล ์Schema 
บรกิารทางเวบ็ของ Oracle CRM On Demand ใหผู้ใ้ชแ้อปพลเิคชนัไคลเอนต์สามารถโตต้อบกบั Oracle CRM On Demand เชน่ การแทรก อปัเดต ลบ 
และสบืคน้เรคคอรด์ และทาํงานดูแลระบบได ้ 

บรกิารทางเวบ็สามารถใชง้านไดผ้า่นทาง: 

 บริการทางเวบ็ v1.0 ใชโ้ตต้อบกบัออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01-03 และออบเจกต์ทีต่ัง้คา่ลว่งหน้า 

 บริการทางเวบ็ v2.0 ใชโ้ตต้อบกบัออบเจกต์ทีก่าํหนดเองของ Oracle CRM On Demand ทัง้หมด และออบเจกต์ทีต่ัง้คา่ลว่งหน้า 
รวมถงึเวบ็แอปเพลต็ทีก่าํหนดเองของออบเจกต์ดงักลา่ว เมือ่เปรยีบเทยีบกบับรกิารทางเวบ็เวอรช์นั 1.0 แลว้ API ของบรกิารทางเวบ็เวอร์ชนั 2.0 
จะมตีวัเลอืกเพิม่เตมิสาํหรบัการใชก้ารสบืคน้โดยใชเ้มธอด QueryPage ดว้ย 

 API บริการ ใชจ้ดัการงานดูแลระบบผา่นบรกิารทางเวบ็ ตวัอย่างเชน่ API บรกิารช่วยใหม้กีารดูแลผูใ้ชใ้น Oracle CRM On Demand 
และทาํใหส้ามารถใชก้ารสบืคน้ขอ้มลูระบบและการใชท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั Oracle CRM On Demand ได ้
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 บริการดแูลระบบ ใชโ้ตต้อบกบัเมตะดาตา้ของ Oracle CRM On Demand ผา่นบรกิารทางเวบ็  บรกิารดูแลระบบชว่ยใหส้ามารถอ่านและโหลดเมตะดาตา้ของ Oracle 
CRM On Demand ในรปูแบบ XML ได ้

จากเพจการดูแลบรกิารทางเวบ็ คณุสามารถดําเนนิการต่อไปนี้: 

 ดาวน์โหลดไฟล์ Web Services Description Language (WSDL) ซึง่ใชโ้ดยแอปพลเิคชนัทีเ่ขา้ใชบ้รกิารทางเวบ็  

 ดาวน์โหลดไฟล์ Schema 

 เขา้ใชเ้อกสารเกีย่วกบับรกิารทางเวบ็ 

การดาวน์โหลดไฟล ์WSDL สาํหรบั บริการทางเวบ็ v1.0 และ บริการทางเวบ็ v2.0 
คณุสามารถดาวน์โหลดไฟล ์WSDL สาํหรบัแต่ละประเภทเรคคอรด์ และคุณสามารถเลอืกประเภทเรคคอรด์ย่อยเพือ่รวมไวใ้นไฟล์ WSDL สาํหรบัประเภทเรคคอรด์หลกั 

การดาวน์โหลดไฟล ์WSDL สาํหรบั บริการทางเวบ็ v1.0 และ บริการทางเวบ็ v2.0 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการใชร้ว่มกนักบับรกิารทางเวบ็ คลกิ การดูแลบรกิารทางเวบ็ 

3 จากรายการเลอืกบรกิาร ใหเ้ลอืก บรกิารทางเวบ็ v1.0 หรอื บรกิารทางเวบ็ v2.0 ตามทีต่อ้งการ 

4 จากรายการเอกสาร ใหเ้ลอืก WSDL 

5 จากรายการประเภท ใหเ้ลอืก กําหนดเอง หรอื ทัว่ไป  

ฟิลด์ทีก่าํหนดเองจะปรากฏแตกต่างกนัใน WSDL ทัง้นี้ข ึน้กบัวา่คุณไดเ้ลอืก กําหนดเอง หรอื ทัว่ไป สาํหรบั WSDL ทีก่าํหนดเองนัน้ แทก็ XML 
สาํหรบัฟิลด์ทีก่าํหนดเองจะอา้งองิตามแทก็การใชร้ว่มกนั จากการตัง้คา่ฟิลด์ โปรดดูที ่การตัง้คา่แทก็การใชร้่วมกนัของฟิลด์ทีก่าํหนดเอง (โปรดดทูี ่
"การตัง้คา่แทก็การใชฟิ้ลด์ร่วมกนัทีก่าํหนดเอง" ในหน้า 115) WSDL ทีก่าํหนดเองชว่ยใหค้ณุสามารถสรา้ง WSDL ทีเ่ฉพาะสาํหรบับรษิทัของคุณ 
และทีใ่ชห้ลกัการตัง้ชือ่ฟิลด์ของบรษิทัของคุณ  

ส◌ําหรบั WSDL ทัว่ไป ฟิลด์ทีก่าํหนดเองจะเป็นไปตามแทก็ XML ทัว่ไป: CustomNumber0, CustomCurrency0 และอืน่ๆ 
การใชค้า่สาํหรบัแทนทีเ่หลา่นี้พรอ้มกบับรกิารการแมปชว่ยใหแ้อปพลเิคชนัแมปกบัชือ่ฟิลดท์ีบ่รษิทัของคณุใชไ้ด ้ 

6 จากรายการออบเจกต์ WSDL ใหเ้ลอืกประเภทเรคคอรด์ทีต่้องการ เชน่ บรษิทั  

ออบเจกต์ทีแ่สดงในรายการออบเจกต์ WSDL จะขึน้อยู่กบัประเภทเรคคอรด์ทีต่ัง้คา่ไวส้าํหรบับรษิทัของคุณ 
ประเภทเรคคอรด์ย่อยทัง้หมดสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่ลอืกจะแสดงในรายการ ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีใ่ชไ้ด ้โดยเรยีงลาํดบัตามตวัอกัษร 
ไมว่า่คุณจะมสีทิธิเ์ขา้ใชป้ระเภทเรคคอรด์ย่อยหรอืไมก่ต็าม สาํหรบับรกิารทางเวบ็ v2.0 จะมกีารแสดง CustomWebApplet ดว้ย 

7 ยา้ยประเภทเรคคอรด์ย่อยทีค่ณุตอ้งการรวมไวใ้น WSDL จากรายการ ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีใ่ชไ้ด ้ไปทีร่ายการ ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีเ่ลอืก 

8 คลกิปุ่ม ดาวน์โหลด  

9 บนัทกึไฟล ์WSDL บนคอมพวิเตอรข์องคณุ 

การดาวน์โหลดไฟล ์WSDL สาํหรบั API บริการ 
คณุสามารถดาวน์โหลดไฟล ์WSDL สาํหรบั API บรกิารแต่ละรายการ หากคุณดาวน์โหลด WSDL สาํหรบักจิกรรมการใชร้่วมกนั คณุตอ้งดาวน์โหลดไฟล ์Schema 
เพิม่เตมิสาํหรบัแต่ละประเภทเรคคอรด์ทีค่ณุตอ้งการสรา้งกจิกรรมการใชร้่วมกนัให ้โปรดดูทีส่ว่น "การดาวน์โหลดไฟล์ Schema สาํหรบักจิกรรมการใชร้ว่มกนั" 
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การดาวน์โหลดไฟล ์WSDL สาํหรบั API บริการ 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการใชร้ว่มกนักบับรกิารทางเวบ็ คลกิ การดูแลบรกิารทางเวบ็ 

3 จากรายการ เลอืกบรกิาร ใหเ้ลอืก API บรกิาร 

หมายเหตุ: หากคุณเลอืก รวม API บรกิาร คณุสามารถเลอืก กําหนดเอง หรอื ทัว่ไป จากรายการประเภท และดาวน์โหลดไฟล ์Schema สาํหรบั API บรกิารนี้ได ้

4 จากรายการประเภท ใหเ้ลอืก กําหนดเอง หรอื ทัว่ไป  

5 จากรายการออบเจกต์ WSDL ใหเ้ลอืกชือ่ทีจ่ําเป็นของ API บรกิาร  

6 คลกิปุ่ม ดาวน์โหลด  

7 บนัทกึไฟล ์WSDL บนคอมพวิเตอรข์องคณุ 

การดาวน์โหลดไฟล ์WSDL สาํหรบับริการดแูลระบบ 
คณุสามารถดาวน์โหลดไฟล ์WSDL สาํหรบัแต่ละบรกิารดูแลระบบ 

หมายเหตุ: ในการดาวน์โหลด WSDL ของสครปิต์การประเมนิ หรอื WSDL ของโปรไฟลก์ารเขา้ใช ้บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิจ์ดัการบทบาทและการเขา้ใช ้

การดาวน์โหลดไฟล ์WSDL สาํหรบับริการดแูลระบบ 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการใชร้ว่มกนักบับรกิารทางเวบ็ คลกิ การดูแลบรกิารทางเวบ็ 

3 จากรายการ เลอืกบรกิาร ใหเ้ลอืกบรกิารดูแลระบบ 

4 จากรายการออบเจกต์ WSDL ใหเ้ลอืกบรกิารทีจ่ําเป็น 

5 คลกิปุ่ม ดาวน์โหลด  

6 บนัทกึไฟล ์WSDL บนคอมพวิเตอรข์องคณุ 

การดาวน์โหลดไฟล ์Schema สาํหรบักิจกรรมการใช้ร่วมกนั 
บรกิารทางเวบ็ของกจิกรรมการใชร้่วมกนัจะใชไ้ฟล ์Schema (XSD) ใน WSDL ซึง่คณุไดด้าวน์โหลดเพิม่เตมิจากไฟล์ integrationevent.wsdsl ไฟล์ WSDL 
จะประกอบดว้ยคา่สาํหรบัแทนทีส่าํหรบัไฟล ์XSD ของประเภทเรคคอรด์ทัง้หมดซึง่บรษิทัของคุณไดก้าํหนดการดําเนนิการกจิกรรมการใชร้ว่มกนัทีใ่ชง้านไวใ้นปจัจุบนั ไฟล ์Schema 
จะพรอ้มใหใ้ชง้าน แต่หากคุณจดัทาํฟิลด์ทีก่าํหนดเอง หรอืเปลีย่นชือ่ฟิลด์ของประเภทเรคคอรด์ คณุตอ้งดาวน์โหลด Schema ทีก่าํหนดเอง 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบับรกิารทางเวบ็ของกจิกรรมการใชร้่วมกนั โปรดดูที ่คูม่อื Oracle Web Services On Demand 

การดาวน์โหลดไฟล ์Schema สาํหรบักิจกรรมการใช้ร่วมกนั 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้
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2 ในสว่นการใชร้ว่มกนักบับรกิารทางเวบ็ คลกิ การดูแลบรกิารทางเวบ็ 

3 จากรายการเลอืกบรกิาร ใหเ้ลอืก บรกิารทางเวบ็ v1.0 หรอื บรกิารทางเวบ็ v2.0  

4 จากรายการเอกสาร ใหเ้ลอืก Schema  

5 จากรายการประเภท ใหเ้ลอืก กําหนดเอง หรอื ทัว่ไป 

ฟิลด์ทีก่าํหนดเองจะปรากฏแตกต่างกนัในไฟล์ Schema ทัง้นี้ข ึน้กบัวา่คุณไดเ้ลอืก กําหนดเอง หรอื ทัว่ไป สาํหรบั Schema ทีก่าํหนดเอง แทก็ XML 
สาํหรบัฟิลด์ทีก่าํหนดเองจะอา้งองิตามแทก็การใชร้ว่มกนัจากการตัง้คา่ฟิลด์ สาํหรบั Schema ทัว่ไป ฟิลด์ทีก่าํหนดเองจะอา้งองิตามแทก็ XML ทัว่ไป  

6 จากรายการออบเจกต์ WSDL ใหเ้ลอืกประเภทเรคคอรด์ทีต่อ้งการ เชน่ บรษิทั  

ออบเจกต์ทีแ่สดงในรายการออบเจกต์ WSDL จะขึน้อยู่กบัการตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์สาํหรบับรษิทัของคุณ 

7 จากรายการ เลอืกขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง ใหเ้ลอืกประเภทเรคคอรด์ยอ่ยทีค่ณุตอ้งการรวมไวใ้น Schema  

8 คลกิปุ่ม ดาวน์โหลด 

9 บนัทกึไฟล์ Schema บนคอมพวิเตอรข์องคุณ 

การเข้าใช้เอกสารเก่ียวกบับริการทางเวบ็ 
ในการเขา้ใชเ้อกสารเกีย่วกบับรกิารทางเวบ็ ใหค้ลกิที ่เอกสารรลีสี ในแถบชือ่บนเพจการดูแลบรกิารทางเวบ็ เพจเอกสารของ Oracle CRM On Demand 
จะปรากฏขึน้ใหค้ณุสามารถเขา้ใชเ้อกสารเกีย่วกบับรกิารทางเวบ็และเอกสารอืน่ๆ สาํหรบัรลีสีต่างๆ ของ Oracle CRM On Demand ได ้
 

การประเมินการใช้บริการทางเวบ็ 
จากเพจการใชบ้รกิารทางเวบ็ คณุสามารถตรวจสอบขอ้มลูสรปุของบรกิารทางเวบ็ทีบ่รษิทัคุณใชบ้รกิาร โดยคา่ดฟีอลต ์คาํขอบรกิารทางเวบ็จะแสดงรายการตาม ID เซสชนั 
และแสดงชือ่ไคลเอนต์บรกิารทางเวบ็ ชือ่บรกิารทางเวบ็ การปฏบิตังิาน จํานวนการปฏบิตังิาน เวลาเริม่ตน้ เวลาสิน้สดุ และชือ่ย่อผูใ้ชส้าํหรบัเซสชนั 
ตารางต่อไปนี้อธบิายสิง่ทีค่ณุสามารถทาํไดจ้ากเพจการใชบ้รกิารทางเวบ็ 

ในการดาํเนินการน้ี ทาํตามขัน้ตอนเหล่าน้ี 

จดัทาํรายการคาํขอบรกิารใหม่ ในแถบชือ่ ใหค้ลกิ เมนู และเลอืก จดัทาํรายการใหม ่จากนัน้ใหป้ฏบิตัติามขัน้ตอนทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้น การจดัทาํและแกไ้ขรายการ 

แสดงรายละเอยีดของคาํขอบรกิารทางเวบ็  คลกิ ID เซสชนัเพือ่แสดงเพจรายละเอยีดสาํหรบัคาํขอบรกิารทางเวบ็ 

เอก็ซป์อรต์รายการ ในแถบชือ่ ใหค้ลกิ เมนู และเลอืก รายการทีเ่อก็ซป์อรต์ จากนัน้ปฏบิตัติามขัน้ตอนทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้น การเอก็ซป์อรต์เรคคอรด์ในรายการ 

คน้หาคาํขอบรกิารทางเวบ็ เลอืกเกณฑข์องฟิลเตอรท์ีต่อ้งการในรายการดรอปดาวน์ทีอ่ยู่ถดัจากแสดงผลลพัธ์ซึง่ 

จดัการรายการคาํขอบรกิารทางเวบ็ ในแถบชือ่ ใหค้ลกิ เมนู และเลอืก จดัการรายการ จากนัน้ใหป้ฏบิตัติามขัน้ตอนทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้น เพจจดัการรายการ 

ดูเพจแบบรายการ คลกิทีไ่อคอนการนาวเิกตทีด่า้นบนสดุหรอืดา้นลา่งสดุของเพจรายการเพือ่ไปยงัเพจถดัไป เพจกอ่นหน้า เพจแรก หรอืเพจสดุทา้ยในรายการ 

แกไ้ขเกณฑ์การคน้หาสาํหรบัรายการ ในแถบชือ่ ใหค้ลกิ เมนู และเลอืก แกไ้ขรายการ จากนัน้ใหป้ฏบิตัติามขัน้ตอนทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้น การจดัทาํและแกไ้ขรายการ 

แสดงขอ้มลูหลกัและขอ้มลูฟิลเตอรส์าํหรบั

รายการ 
บนแถบชือ่ ใหค้ลกิ เมนู และเลอืก แสดงฟิลเตอรร์ายการ จากนัน้ใหป้ฏบิตัติามขัน้ตอนทีอ่ธบิายไวใ้น เพจดูรายการ 
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ในการดาํเนินการน้ี ทาํตามขัน้ตอนเหล่าน้ี 

เรยีงลาํดบัคาํขอบรกิารทางเวบ็ในรายการ คลกิสว่นหวัคอลมัน์เพือ่เรยีงลาํดบัตามคอลมัน์นัน้ ตวัอย่างเชน่ คลกิ เวลาเริม่ต้น เพือ่เรยีงลาํดบัตามเวลาเริม่ตน้ 

แสดงเรคคอรด์เพิม่ข ึน้/ลดลง ในรายการดรอปดาวน์จํานวนเรคคอรด์ทีแ่สดง ซึง่อยู่ดา้นลา่งของเพจ ใหเ้ลอืกจํานวนของเรคคอรด์ทีต่อ้งการดูในครัง้เดยีว 

ดูชดุย่อยของการดําเนนิการบรกิารทางเวบ็ คลกิรายการดรอปดาวน์ในแถบชือ่และเปลีย่นแปลงการเลอืกตามตอ้งการ: 

 ทัง้หมด แสดงรายการการดําเนินการบรกิารทางเวบ็ทัง้หมด 

 การดาํเนินการทัง้หมดในวนัน้ี แสดงรายการการดําเนนิการบรกิารทางเวบ็ทัง้หมดสาํหรบัวนันี้ 

เก่ียวกบัการจดัทาํรายการบริการทางเวบ็ 
กระบวนการในการจดัทาํหรอืกรองรายการบรกิารทางเวบ็นัน้คลา้ยคลงึกบัทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้น การจดัทาํและแกไ้ขรายการ อย่างไรกต็าม เพจรายการบรกิารทางเวบ็ไมม่สีว่นคน้หาใน 
ทีม่ใีนเพจทีเ่กีย่วขอ้งของประเภทเรคคอรด์อืน่ๆ 

ฟิลด์ทีค่ณุสามารถใชใ้นการฟิลเตอรร์ายการบรกิารทางเวบ็ และฟิลด์ทีคุ่ณสามารถเลอืกเพือ่แสดงในผลลพัธ์การคน้หามดีงัต่อไปนี้: 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

เวลาสิน้สดุ เวลาสิน้สดุของคาํขอบรกิารทางเวบ็ 

ประเภทรายการบนัทกึ คา่ทีเ่ป็นไปไดค้อื: ลอ็กอนิ ลอ็กเอาต ์และการจดัสง่   

การตดิต่อบรกิารทางเวบ็ทกุอย่างนอกเหนอืจากลอ็กอนิและลอ็กเอาต์ จะตัง้คา่เป็น การจดัสง่ 
สาํหรบัฟิลด์นี้เพราะการตดิต่อจะผา่นทางบรกิารทางธุรกจิโปรแกรมจดัสง่บรกิารทางเวบ็ขาเขา้ 

ขนาดขอ้ความทีป้่อน (ไบต์) ขนาดของขอ้ความทีป้่อนโดยมหีน่วยเป็นไบต์ 

การปฏบิตังิาน การปฏบิตังิานสาํหรบัคาํขอบรกิารทางเวบ็ 

จํานวนการปฏบิตังิาน  จํานวนการปฏบิตังิานในคาํขอบรกิารทางเวบ็ 

ขนาดขอ้ความผลลพัธ์ (ไบต์) ขนาดของขอ้ความผลลพัธ์โดยมหีน่วยเป็นไบต์ 

ID เซสชนั ID เซสชนัของคาํขอบรกิารทางเวบ็ 

คา่นี้คอืฟอรนีคยีข์องเซสชนัทีเ่กีย่วขอ้งในตารางประวตัลิอ็กอนิ และไมใ่ช ่ID เซสชนัแทจ้รงิทีใ่ชใ้นคาํขอบรกิารทางเวบ็ 

เวลาทีเ่ริม่ตน้ เวลาเริม่ตน้ของคาํขอบรกิารทางเวบ็ 

ชือ่ย่อผูใ้ช ้ ชือ่ย่อผูใ้ชข้องผูใ้ชท้ีด่ําเนนิการคาํขอบรกิารทางเวบ็ 

ประเภท คา่เอเจนต์ของผูใ้ชส้าํหรบัคาํขอ สาํหรบัการใชไ้คลเอนต์ทีไ่มใ่ช ่Oracle รว่มกนั คา่นี้มคีา่ดฟีอลต์เป็นบรกิารทางเวบ็ 

ชือ่ไคลเอนต์บรกิารทางเวบ็ ชือ่ของไคลเอนต์บรกิารทางเวบ็ซึง่คาํขอถูกสรา้งขึ้น 

ชือ่บรกิารทางเวบ็ ชือ่ของบรกิารทางเวบ็ซึง่คาํขอถูกสรา้งขึน้ 

พืน้ทีข่องบรกิารทางเวบ็ ชือ่ทีใ่ชแ้ทนทีใ่ชใ้นคาํขอ 
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ยูทิลิตีไคลเอนต ์Oracle Migration Tool On Demand 
หวัขอ้ต่อไปนี้จะอธบิายวธิกีารใชไ้คลเอนต์ Oracle Migration Tool On Demand เพือ่เอก็ซป์อรต์ขอ้มลู Oracle CRM On Demand ของคณุ:  

 เกีย่วกบัยูทลิติไีคลเอนต์ Oracle Migration Tool On Demand (ในหน้า 673) 

 การดาวน์โหลดยูทลิติไีคลเอนต์ Oracle Migration Tool On Demand (ในหน้า 674) 
 

เก่ียวกบัยทิูลิตีไคลเอนต์ Oracle Migration Tool On Demand 
ไคลเอนต์ Oracle Migration Tool On Demand เป็นยูทลิติแีบบคาํสัง่ทีท่าํใหไ้มต่อ้งทาํการคดัลอกการตัง้คา่ทีก่าํหนดเองดว้ยตนเองจากสภาพแวดลอ้มหนึง่ของ Oracle 
CRM On Demand ไปยงัอกีสภาพแวดลอ้มหนึง่ ตวัอย่างเชน่ คณุอาจตอ้งการคดัลอกการตัง้คา่ทีก่าํหนดเองจากสภาพแวดลอ้มการทดสอบสาํหรบัลกูคา้ไปเป็นสภาพแวดลอ้มการใชง้านจรงิ 
คณุสามารถใชยู้ทลิติไีคลเอนต์นี้รว่มกบับรกิารการดแูลซึง่เป็นชดุของบรกิารทางเวบ็สาํหรบัการดูแล เพือ่ทาํใหก้ารดูแลการตัง้คา่ของบรษิทัของคณุเป็นระบบอตัโนมตั ิ
ยูทลิติไีคลเอนต์นี้ทําใหค้ณุสามารถดงึขอ้มลูการตัง้คา่ทีเ่ฉพาะเจาะจงจากคอมพวิเตอรข์องคณุไดโ้ดยตรงและอมิปอรต์ขอ้มลูการตัง้คา่ทีเ่ฉพาะเจาะจงไปยงัคอมพวิเตอรข์องคณุไดโ้ดยตรง 
คณุสามารถอมิปอรต์ขอ้มลูการตัง้คา่ไดท้นัทหีรอืดําเนนิการอมิปอรต์เป็นแบทชก์ไ็ด ้บรกิารการดูแลทาํใหแ้อปพลเิคชนัไคลเอนต์สามารถเขา้ใชก้ารตัง้คา่ได ้คณุสามารถอมิปอรต์การตัง้คา่ต่อไปนี้: 

 โปรไฟลก์ารเขา้ใช ้

 แถบการดําเนินการ 

 กฎและกลุม่กฎการระบุ 

 รายการสาํหรบัเลอืกตามลาํดบัขัน้ 

 ฟิลด์ทีต่่อกนั 

 การเพิม่แทก็สว่นหวั HTML ทีก่าํหนดเอง 

 ประเภทเรคคอรด์ทีก่าํหนดเอง 

 เวบ็แอปเพลต็ทีก่าํหนดเอง 

 เวบ็ลงิคท์ีก่าํหนดเอง 

 แทบ็เวบ็ทีก่าํหนดเอง 

 การตัง้คา่การตรวจสอบฟิลด ์

 การกาํหนดการจดัการฟิลด์  

 โครงร่างโฮมเพจ 

 ควิกจิกรรมการใชร้่วมกนั 

 การตัง้คา่การเขา้ใชแ้ละลาํดบัรายการ 

 การตัง้คา่การตดิตามการแกไ้ข 

 โครงร่างเพจ 

 รายการสาํหรบัเลอืก 

 กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก 

 การจดัการกระบวนการ 

 โครงรา่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 

 การเชือ่มโยงบทบาทสาํหรบัโฟลเดอรร์ายการ 

 บทบาท 
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 เทมเพลทการประเมนิการขาย 

 ชนดิการขาย 

 โครงร่างการคน้หา 

 กฎเวริก์โฟลวแ์ละชดุการดําเนินการ 
 

การดาวน์โหลดยทิูลิตีไคลเอนต์ Oracle Migration Tool On Demand 
ทาํตามขัน้ตอนต่อไปนี้ใหเ้สรจ็สมบูรณ์เพือ่ดาวน์โหลดโปรแกรมยูทลิติไีคลเอนต์ และทาํตามขัน้ตอนต่างๆ ใน Oracle Migration Tool On Demand Guide เพือ่ตดิตัง้ ตัง้คา่ 
และใชง้านโปรแกรมยูทลิติไีคลเอนต์นี้ คณุสามารถดาวน์โหลด Oracle Migration Tool On Demand Guide ไดจ้ากไลบรารเีอกสารของ Oracle CRM On 
Demand (ดูที ่Oracle CRM On Demand documentation library - 
http://www.oracle.com/technetwork/documentation/siebelcrmod-096050.html) บน Oracle Technology Network 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการดาวน์โหลด Web Services Description Language (WSDL) ทีคุ่ณจําเป็นตอ้งใชใ้นการเขา้ใชบ้รกิารการดูแล โปรดดูที ่การดาวน์โหลดไฟล ์
WSDL และไฟล ์Schema (ในหน้า 668) สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบั API ทีบ่รกิารการดูแลระบบมใีห ้โปรดดูที ่Oracle Web Services On Demand Guide 
ซึง่อยู่ที ่ไลบรารเีอกสารของ Oracle CRM On Demand (ดูที ่Oracle CRM On Demand documentation library - 
http://www.oracle.com/technetwork/documentation/siebelcrmod-096050.html) บน Oracle Technology Network  

ในการดาวน์โหลดยูทิลิตีไคลเอนต์ของ Oracle Migration Tool On Demand 

1 สรา้งไดเรคทอรบีนคอมพวิเตอรท์ีจ่ะดงึไฟลข์อง Oracle Migration Tool On Demand มาไว ้เชน่  C:\Oracle Migration Tool On 
Demand 

2 ไซน์อนิใน Oracle CRM On Demand และคลกิ การจดัการ 

3 ภายใตเ้ครือ่งมอืการจดัการขอ้มลู ใหค้ลกิเครือ่งมอือมิปอรต์และเอก็ซป์อรต์ 

4 ภายใตเ้ครือ่งมอือมิปอรต์และเอก็ซป์อรต์เมตะดาตา้ ใหค้ลกิ Oracle Migration Tool On Demand 

5 บนัทกึไฟล ์ZIP บนคอมพวิเตอรข์องคณุ 
 

เพจคิวการลบและเรียกคืนแบทช์ 
เพจควิการลบและเรยีกคนืแบทชจ์ะแสดงคาํขอการลบและเรยีกคนืแบทช์ทีใ่ชง้านอยู่และเสรจ็สิ้นแลว้ทีส่ง่โดยบรษิทัของคุณ คาํขอต่อไปนี้จะปรากฏขึน้: 

 คาํขอการลบแบทช์ทีใ่ชง้านอยู่และเสรจ็สิน้แลว้ทีไ่ดร้บัการดําเนนิการผา่นตวัเลอืก ลบแบทช ์ในเพจรายการ 

 คาํขอการลบทีเ่สรจ็สิน้แลว้ทีถู่กสง่ผา่นบรกิารทางเวบ็ทีม่อีงคป์ระกอบ AvailableForBatchRestore ในคาํขอทีไ่ดร้บัการตัง้คา่เป็นจรงิ ถา้คาํขอบรกิารทางเวบ็ลบเรคคอรด์ย่อย 
รวมถงึเรคคอรด์หลกั จะมเีรคคอรด์คาํขอแยกต่างหากสาํหรบัแต่ละประเภทเรคคอรด์ 

 คาํขอเรยีกคนืทีใ่ชง้านอยู่และเสรจ็สิน้แลว้ทีไ่ดร้บัการดําเนนิการจากเพจ ควิการลบและเรยีกคนืแบทช ์

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดูคาํขอลบและเรยีกคนืแบทช์ทัง้หมดในเพจนี้ บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิใ์นการลบและเรยีกคนืแบทชด์ว้ย ในการเรยีกคนืรายการเรคคอรด์ทีค่ณุไดล้บแลว้ 
บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิใ์นการลบและเรยีกคนืแบทชด์ว้ย ในการเรยีกคนืรายการเรคคอรด์ทีผู่ใ้ชอ้ืน่ไดล้บแลว้ บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิเ์รยีกคนืเรคคอรด์ทัง้หมด 
รวมทัง้สทิธิใ์นการลบและเรยีกคนืแบทช์ 

จากเพจนี้ คณุสามารถทาํงานต่างๆ ตามทีแ่สดงในตารางต่อไปนี้ได้: 

http://www.oracle.com/technetwork/documentation/siebelcrmod-096050.html
http://www.oracle.com/technetwork/documentation/siebelcrmod-096050.html
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ในการดาํเนินการน้ี ทาํตามขัน้ตอนเหล่าน้ี 

ยกเลกิคาํขอทีใ่ชง้าน เมือ่คณุลบหรอืเรยีกคนืรายการเรคคอรด์ คณุจะไดร้บัอเีมลย์นืยนัระบุวา่ Oracle 
CRM On Demand 
ไดจ้ดัเตรยีมคาํขอลบหรอืเรยีกคนืแบทชเ์รยีบรอ้ยแลว้ในเพจควิการลบหรอืเรยีกคนืแบทช์ 
คณุสามารถคลกิลงิค์ ยกเลกิ เพือ่ยกเลกิคาํขอไดจ้นกวา่คณุจะคลกิลงิค์ ดําเนนิการต่อ 
ทีอ่ยู่ขา้งๆ คําขอและ Oracle CRM On Demand 
จะเริม่ประมวลผลคาํขอ   

ดําเนนิการกบัคาํขอทีใ่ชง้านต่อไป คลกิลงิค์ ดําเนนิการต่อ ทีอ่ยู่ขา้งๆ 
คาํขอเพือ่ดําเนนิการคาํขอลบหรอืเรยีกคนืแบทชใ์หเ้สรจ็สมบูรณ์ 
คณุจะไดร้บัอเีมลย์นืยนัระบุวา่คาํขอลบหรอืเรยีกคนืแบทชไ์ดร้บัการดําเนินการเสรจ็สมบูร

ณ์แลว้ และวา่รายการเรคคอรด์ไดถู้กลบหรอืเรยีกคนืแลว้ 

แสดงจํานวนเรคคอรด์ ในรายการดรอปดาวน์ จํานวนเรคคอรด์ทีแ่สดง 
เลอืกจํานวนคาํขอทีต่อ้งการดูในครัง้เดยีว 

ลบคาํขอทีป่ระมวลผลแลว้ คลกิลงิค์ ลบ เพือ่ลบคาํขอลบหรอืเรยีกคนืแบทช์ออกจากควิคําขอทีป่ระมวลผล  

หมายเหตุ: หากคาํขอลบแบทช์ทีป่ระมวลผลไม่ไดร้บัการเรยีกคนื 
กลา่วคอืสถานะยงัคงเป็น ลบ จะทาํใหไ้มส่ามารถเรยีกคนืคาํขอดงักลา่วไดอ้กีในอนาคต 

แสดงขอ้มลูสรปุคาํขอทีไ่ดร้บัการดําเนนิการเสรจ็สมบูร

ณ์แลว้ 
คณุสามารถทาํอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 คลกิลงิค์ ดูลอ็กไฟลข์องการลบ เพือ่ดูลอ็กไฟลข์อ้มลูสรปุสาํหรบัคาํขอลบ 

 คลกิลงิค์ ดูลอ็กไฟลข์องการเรยีกคนื 
เพือ่ดูลอ็กไฟลข์อ้มลูสรปุสาํหรบัคาํขอเรยีกคนื 

เรยีกคนืเรคคอรด์ทีถู่กลบ คลกิลงิค์ เรยีกคนื ทีอ่ยู่ขา้งๆ คําขอลบ 
เพือ่เรยีกคนืเรคคอรด์ทีถู่กลบแลว้แต่ยงัไมไ่ดถู้กลบออกไปจาก Oracle CRM 
On Demand 
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ในการดาํเนินการน้ี ทาํตามขัน้ตอนเหล่าน้ี 

ขยายรายการคาํขอทีไ่ดร้บัการประมวลผล หากคาํขอทีป่ระมวลผลไมไ่ดแ้สดงในเพจควิการลบและเรยีกคนืแบทช ์
คณุสามารถขยายรายการคาํขอไดโ้ดยการคลกิ แสดงรายการทัง้หมด 
รายการคาํขอจะเปิดในเพจ รายการคาํขอการจดัการขอ้มลู ในเพจนัน้ 
คณุสามารถคน้หาคาํขอและใชค้ณุสมบตัริายการเพือ่ชว่ยในการคน้หาคาํขอทีค่ณุตอ้งการ 
ในแถบชือ่ของเพจ ใหค้ลกิ เมนู แลว้เลอืกตวัเลอืกสาํหรบังานทีค่ณุตอ้งการทาํ ดงันี้: 

 เอก็ซ์ปอรต์รายการ เอก็ซป์อรต์รายการเป็นไฟล ์โปรดดูที ่
การเอก็ซป์อรต์เรคคอรด์ในรายการ 

 จาํนวนเรคคอรด์ นบัจาํนวนเรคคอรด์ในรายการ โปรดดูที ่
การนบัจํานวนเรคคอรด์ในรายการ 

 แก้ไขรายการ แกไ้ขรายการ โปรดดูที ่การจดัทําและแกไ้ขรายการ 
ตวัอย่างเชน่ คณุสามารถเปลีย่นฟิลเตอรร์ายการ เลอืกฟิลด์ต่างๆ 
ทีต่อ้งการใหแ้สดง หรอืเปลีย่นการเรยีงลาํดบัสาํหรบัรายการ 

 บนัทึกรายการ บนัทกึรายการนัน้ 
การเลอืกตวัเลอืกนี้จะเปิดเพจทีคุ่ณสามารถเลอืกตวัเลอืกสาํหรบัการบนัทกึ

รายการ 

 แสดงฟิลเตอรร์ายการ 
ดูฟิลเตอรท์ีไ่ดร้บัการกาํหนดไวใ้นปจัจุบนัสาํหรบัรายการ 

 จดัทาํรายการใหม่ จดัทาํรายการทีฟิ่ลเตอรใ์หม่ โปรดดูที ่
การจดัทาํและแกไ้ขรายการ 

 จดัการรายการ ดูรายละเอยีดของรายการ 
หรอืเปลีย่นลาํดบัในการปรากฏของรายการในรายการสาํหรบัเลอืกของราย

การนัน้บนเพจรายการ โปรดดูที ่เพจจดัการรายการ 

 
 

เพจคิวสมดุบนัทึกการระบแุบทช์ 
เพจควิสมดุบนัทกึการระบุแบทช์ จะแสดงคาํขอการระบุสมดุบนัทกึทีใ่ชง้านและเสรจ็สมบูรณ์ทีส่ง่โดยบรษิทัของคณุทัง้หมด จากเพจนี้ คณุสามารถทํางานทีแ่สดงในตารางดงัต่อไปนี้ได:้ 

  

ในการดาํเนินการน้ี ทาํตามขัน้ตอนเหล่าน้ี 

ยกเลกิ คลกิทีล่งิค ์ยกเลกิ ทีอ่ยู่ถดัจากคาํขอ 
คณุสามารถยกเลกิคาํขอไดจ้นกวา่สถานะของคาํขอไดเ้ปลีย่นเป็น 
'ระหวา่งการดําเนนิการ' 

แสดงรายละเอยีดของคาํขอ ดูขอ้มลูเพิม่เตมิชือ่รายการของคาํขอ ในเพจรายละเอยีดคาํขอ 
คณุสามารถดคูณุสมบตัขิองคาํขอและพารามเิตอร์คาํขอได ้

แสดงคาํขอเพิม่ข ึน้หรอืลดลง ในรายการดรอปดาวน์ จํานวนเรคคอรด์ทีแ่สดง 
เลอืกจํานวนคาํขอทีต่อ้งการดูในครัง้เดยีว 



เครื่องมือการจดัการข้อมูล 
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ในการดาํเนินการน้ี ทาํตามขัน้ตอนเหล่าน้ี 

ลบคาํขอทีป่ระมวลผลแลว้ คลกิทีล่งิค ์ลบ เพือ่ทาํการลบคาํขอออกจากควิคาํขอทีป่ระมวลผล  

Log คลกิทีล่งิค ์ลอ็กไฟล ์เพือ่บนัทกึเป็นลอ็กไฟล์   

เมือ่คาํขอเสรจ็สมบูรณ์แลว้ คณุจะไดร้บัการแจง้ทางอเีมล ์

สาํหรบัขอ้มลูของการจดัทาํคาํขอการระบุแบทช์ โปรดด ูการระบุเรคคอรด์ใหก้บัสมดุบนัทกึ (ในหน้า 315) 
 

เพจคิวการเร่ิมต้นฟิลดท่ี์เก่ียวข้อง 
เมือ่คณุบนัทกึฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเองใหม่ Oracle CRM On Demand จะสง่คาํขอเพือ่เริม่ตน้ฟิลด์ใหม่นัน้โดยอตัโนมตั ิ
กระบวนการเริม่ตน้ดงักลา่วจะป็อปปเูลทฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเองนัน้ในเรคคอรด์ทีม่คีา่ของฟิลด์ทีส่มัพนัธ์กนัในเรคคอรด์ของประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง 
เพจควิการเริม่ต้นฟิลด์ทีเ่กีย่วขอ้งจะแสดงคาํขอทีใ่ชง้านและทีเ่สรจ็สมบูรณ์เพือ่เริม่ต้นฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเอง จากเพจนี้ คณุสามารถดําเนินงานทีแ่สดงในตารางต่อไปนี้ 

 ในการดาํเนินการน้ี ทาํตามขัน้ตอนเหล่าน้ี 

ลอ็ก คลกิทีล่งิค์ ลอ็ก เพือ่ดูสถานะของคาํขอการเริม่ต้น   

ลบคาํขอทีป่ระมวลผลแลว้ คลกิทีล่งิค ์ลบ เพือ่ทาํการลบคาํขอออกจากควิคาํขอทีป่ระมวลผล  

สง่อกีครัง้ หากคาํขอเพือ่เริม่ตน้ฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเองลม้เหลว คณุสามารถคลกิ 
สง่อกีครัง้ เพือ่เริม่กระบวนการการเริม่ตน้อกีครัง้ หากดําเนนิการคาํขอเสรจ็สมบูรณ์ 
ตวัเลอืก สง่อกีครัง้ จะไมป่รากฏ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบัฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่ําหนดเอง (ในหน้า 110) 

 การจดัทาํฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเอง (ในหน้า 112) 
 

เก่ียวกบักิจกรรมการใช้ร่วมกนั 
กจิกรรมการใชร้่วมกนั คอืกลไกสาํหรบัทรกิเกอร์กระบวนการภายนอกโดยอา้งองิจากการเปลีย่นแปลงบางอย่าง (จดัทาํ อปัเดต ลบ เชือ่มโยง ยกเลกิการเชือ่มโยง) ทีเ่กดิขึน้กบัเรคคอรด์ใน Oracle 
CRM On Demand กจิกรรมการใชร้่วมกนัประกอบดว้ยขอ้มลูเกีย่วกบัขอ้มลูทีเ่ปลีย่นแปลงโดยผูใ้ช ้ขอ้มลูนี้จะถูกเกบ็ในควิกจิกรรมการใชร้ว่มกนัตัง้แต่หนึง่ควิขึน้ไปเป็นไฟล์ XML 
ซึง่ชว่ยใหแ้อปพลเิคชนัภายนอกสามารถเขา้ใชร้ายละเอยีดของกจิกรรมใน Oracle CRM On Demand ตวัอย่างเชน่ แอปพลเิคชนัภายนอกอาจตอ้งการตดิตามการเปลีย่นแปลงบรษิทัใน 
Oracle CRM On Demand และทรกิเกอรก์ารอปัเดตภายในตามนัน้   

สาํหรบัลกูคา้ทีต่อ้งการแอปพลเิคชนัหลากหลายเพือ่ใชร้ว่มกบั Oracle CRM On Demand อย่างอสิระ ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถกาํหนดควิกจิกรรมการใชร้ว่มกนัหลายควิ 
โดยการใชค้ณุสมบตักิจิกรรมการใชร้่วมกนั กจิกรรมเดยีวกนัสามารถจดัทาํขึน้สาํหรบัหลายควิได ้และแอปพลเิคชนัภายนอกจะรบัประกนัความถูกตอ้งของควิ 
เนื่องจากแอปพลเิคชนัภายนอกไดร้บัการตัง้คา่ใหข้อรบัเฉพาะกจิกรรมจากควิทีร่ะบุเทา่นัน้ 
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เก่ียวกบัการตัง้ค่าการจดัการกิจกรรมการใช้ร่วมกนั 
หากคุณเป็นลูกคา้ใหม่ ฟงักช์นัของกจิกรรมการใชร้ว่มกนัจะเปิดใชง้านใหโ้ดยอตัโนมตั ิอย่างไรกต็าม หากคุณเป็นลูกคา้เดมิ Oracle CRM On Demand Customer Care 
และผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุจะตอ้งตัง้คา่ฟงักช์นัของกจิกรรมการใชร้ว่มกนัสาํหรบั Oracle CRM On Demand ตดิต่อ Oracle CRM On Demand Customer 
Care เพือ่ขอรบัการสนบัสนุนสาํหรบัการจดัการกจิกรรมการใชร้ว่มกนั และเพือ่ระบุขนาดโดยรวมสงูสดุของควิกจิกรรมการใชร้่วมกนัทีคุ่ณตอ้งการ 

หมายเหตุ: ขนาดสงูสดุของควิการใชร้ว่มกนัจะไมแ่สดงในเพจโปรไฟลบ์รษิทัของคณุ 

เมือ่ Oracle CRM On Demand Customer Care ตัง้คา่ฟงักช์นักจิกรรมการใชร้ว่มกนั 
ลงิคก์ารจดัการกจิกรรมการใชร้ว่มกนัจะปรากฏในสว่นเครือ่งมอืการจดัการขอ้มลูของโฮมเพจการจดัการ นอกจากนัน้ บทบาทผูใ้ชท้ีเ่ป็นผูดู้แลระบบจะไดร้บัสทิธิ ์ใชง้านการเขา้ใชก้จิกรรมการใชร้ว่มกนั 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบับทบาทผูใ้ช ้โปรดดูที ่การเพิม่บทบาท (ในหน้า 258) 

เก่ียวกบัการจดัทาํ การจดัเกบ็ และการเข้าใช้กิจกรรมการใช้ร่วมกนั 
ในการทรกิเกอรก์ารจดัทาํกจิกรรมการใชร้่วมกนั คณุจะตอ้งจดัทาํกฎเวริก์โฟลวท์ีม่กีารดําเนนิการ จดัทาํกจิกรรมการใชง้านร่วมกนั ในแต่ละการดําเนนิการนัน้ คณุสามารถระบุฟิลด์ต่างๆ 
ทีต่อ้งการตดิตามในเรคคอรด์ได้ เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงคา่ในฟิลด์ทีต่ดิตาม การเปลีย่นแปลงจะถูกบนัทกึในกจิกรรมการใชร้ว่มกนั คณุยงัสามารถระบุควิทีจ่ะเขยีนกจิกรรมการใชร้่วมกนั 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบักฎเวริ์กโฟลว์ โปรดดูที ่เกีย่วกบักฎเวริก์โฟลว์ (ในหน้า 354)  

กจิกรรมการใชร้่วมกนัไดร้บัการจดัเกบ็ในควิตัง้แต่หนึง่ควิขึน้ไป พนกังานฝา่ยบรกิารลูกคา้มหีน้าทีร่ะบุขนาดรวมสงูสดุสาํหรบับรษิทัของคุณ ควิกจิกรรมการใชร้ว่มกนัดฟีอลต์จะไดร้บัการจดัเตรยีมไว ้
และคุณสามารถจดัทาํควิเพิม่เตมิได ้ 

เมือ่ควิเตม็แลว้ กจิกรรมการใชร้่วมกนัใหมจ่ะไมถู่กจดัเกบ็ เมือ่จํานวนของกจิกรรมการใชร้ว่มกนัในควิลดลงตํ่ากวา่ขนาดสงูสดุ กจิกรรมใหมจ่ะไดร้บัการจดัเกบ็ในควิอกีครัง้  

ในเพจการตัง้คา่กจิกรรมการใชร้ว่มกนั คณุสามารถลบกจิกรรมการใชร้่วมกนัออกจากควิ และยงัสามารถตัง้ค่า Oracle CRM On Demand 
ใหส้ง่อเีมลแ์จง้เตอืนไปยงัทีอ่ยู่อเีมลท์ีก่าํหนดเมือ่ควิเตม็ หรอืเมือ่จํานวนของกจิกรรมการใชร้ว่มกนัในควิมากกวา่จํานวนทีคุ่ณกาํหนด  

คณุสามารถเลกิใชค้วิกจิกรรมการใชร้ว่มกนั รวมถงึควิดฟีอลต์ แต่คณุไมส่ามารถลบควิ  

แอปพลเิคชนัภายนอกเขา้ใชค้วิกจิกรรมการใชร้ว่มกนัโดยใชบ้รกิารทางเวบ็ของกจิกรรมการใชร้่วมกนั ซึง่มสีองวธิ ีดงันี้: 

 GetEvents ดงึกจิกรรมการใชร้่วมกนัจากควิ 

 DeleteEvents ลบกจิกรรมการใชร้่วมกนัจากควิ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการดาวน์โหลดไฟล์ Web Services Description Language (WSDL) สาํหรบับรกิารทางเวบ็ของกจิกรรมการใชร้ว่มกนั โปรดดูที ่
การใชร้่วมกนักบับรกิารทางเวบ็ (ในหน้า 668) สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบับรกิารทางเวบ็ของกจิกรรมการใชร้่วมกนั โปรดดูที ่Oracle Web Services On Demand 
Guide 

บางครัง้ควิกจิกรรมการใชร้ว่มกนัอาจมเีหตุการณ์ทีแ่อปพลเิคชนัไคลเอนต์ไมส่ามารถดําเนนิการได้ สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัวธิกีารจดัการเหตุการณ์ทีไ่มด่ลีกัษณะนี้ โปรดดูที ่Oracle Web 
Services On Demand Guide  

 สาํหรบัขัน้ตอนทลีะขัน้ตอนในการจดัทาํควิกจิกรรมการใชร้ว่มกนั โปรดดูที ่การจดัทาํควิกจิกรรมการใชร้ว่มกนั (ในหน้า 678) 

 สาํหรบัขัน้ตอนทลีะขัน้ตอนในการจดัการควิกจิกรรมการใชร้ว่มกนั โปรดดูที ่การจดัการการตัง้คา่กจิกรรมการใชร้ว่มกนั (ในหน้า 680)  

 สาํหรบัขัน้ตอนทลีะขัน้ตอนในการสรา้งกฎเวริ์กโฟลวเ์พือ่ทรกิเกอรก์จิกรรมการใชร้่วมกนั โปรดดูที ่การจดัทาํกฎเวริก์โฟลว์ (ในหน้า 372) 
 

การจดัทาํคิวกิจกรรมการใช้ร่วมกนั 
เมือ่ใชง้านการรองรบักจิกรรมการใชร้ว่มกนั ควิกจิกรรมการใชร้ว่มกนัดฟีอลตจ์ะมใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand อย่างไรกต็าม 
คณุยงัสามารถสรา้งควิเพิม่เตมิและระบุควิกจิกรรมการใชร้ว่มกนัทีจ่ะเขยีนได ้   

ก่อนท่ีจะเร่ิมต้น จะตอ้งมกีารตัง้คา่การจดัการกจิกรรมการใชร้ว่มกนัสาํหรบับรษิทัของคณุตามทีอ่ธบิายไวใ้น เกีย่วกบักจิกรรมการใชร้ว่มกนั (ในหน้า 677) 
เมือ่มกีารตัง้คา่การจดัการกจิกรรมการใชร้ว่มกนัแลว้ จํานวนกจิกรรมการใชร้ว่มกนัสงูสดุในควิจะถูกกาํหนดคา่เป็นสว่นหนึง่ของโปรไฟลบ์รษิทั ในการดําเนนิการขัน้ตอนต่อไปนี้ 
บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิ ์ใชง้านการเขา้ใชก้จิกรรมการใชร้ว่มกนั 
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ในการสร้างคิวกิจกรรมการใช้ร่วมกนั 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นเครือ่งมอืการจดัการขอ้มลู คลกิลงิค์ การจดัการกจิกรรมการใชร้ว่มกนั 

3 ในเพจการจดัการกจิกรรมการใชร้ว่มกนั ใหค้ลกิลงิค์ การจดัการควิกจิกรรมการใชร้ว่มกนั 

4 ในเพจการจดัการควิการใชร้่วมกนั ใหค้ลกิ ควิใหม ่ 

5 ในเพจการตัง้คา่ควิกจิกรรมการใชร้ว่มกนั ใหป้้อนขอ้มลูในฟิลด์ต่อไปนี้ใหค้รบสมบูรณ์ แลว้คลกิ บนัทกึ 

ฟิลด ์ ความเห็น 

ชือ่ควิ ป้อนชือ่ควิ ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น 

คาํอธบิาย ป้อนคาํอธบิายของการใชค้วิ 

เลกิใช ้ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดย้กเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้  

ขนาดควิ 

 

ป้อนขนาดของควิ ขนาดนี้ตอ้งไมเ่กนิขนาดทีแ่สดงอยู่ในฟิลด์ความจุควิทีไ่มไ่ดร้ะบุ ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น 

ฟิลด์ขดีจํากดัของไฟลก์จิกรรมการใชร้่วมกนัแสดงจํานวนกจิกรรมทัง้หมดทีบ่รษิทัสามารถจดัเกบ็ไดส้าํหรบัควิทัง้

หมด หากขนาดของควิทีม่อียู่ตรงกบัตวัเลขนี้ คุณไมส่ามารถสรา้งควิใหมไ่ด้  

ทีอ่ยู่อเีมลแ์จง้  ป้อนทีอ่ยู่อเีมลห์ากตอ้งการส่งอเีมลแ์จง้เตอืนเมือ่ควิเตม็หรอืเมือ่ควิมขีนาดตามทีก่าํหนด   

สง่อเีมลเ์ตอืนเมือ่จํานวนรายการทีอ่ยู่ในควิถงึ ระบุขนาดของควิกอ่นทีจ่ะใหม้กีารสง่อเีมล์แจง้เตอืนไปยงัทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นฟิลด์ทีอ่ยู่อเีมลแ์จง้  

รปูแบบรายการสาํหรบัเลอืก ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น เลอืกรปูแบบสาํหรบับนัทกึคา่ในฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกในกจิกรรมการใชร้ว่มกนั 
ดงันี้: 

 หากคุณตอ้งการใหบ้นัทกึคา่เป็นคา่รหสัทีไ่มอ่า้งองิภาษา (LIC) ใหเ้ลอืก คา่ทีไ่มอ่า้งองิภาษา  

หมายเหตุ: โดยทัว่ไป คา่ LIC ในรายการสาํหรบัเลอืกจะเหมอืนกบัคา่ในโลแคล 
English-United States (ENU) 

 หากคุณตอ้งการใหบ้นัทกึคา่ในภาษาของผูใ้ชท้ีเ่ป็นผูด้ําเนนิการจดัทาํกจิกรรมการใชร้่วมกนั ใหเ้ลอืก 
ภาษาของผูใ้ช ้ 

หมายเหตุ: หลงัจากทีคุ่ณจดัทาํควิ ฟิลด์รปูแบบรายการสาํหรบัเลอืกจะกลายเป็นแบบอ่านอย่างเดยีว 
และคุณจะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้
หากคุณตอ้งการเปลีย่นแปลงรปูแบบรายการสาํหรบัเลอืกของควิกจิกรรมการใชร้่วมกนั ใหต้ดิต่อ Oracle 
CRM On Demand Customer Care และขอใหท้าํการเปลีย่นใหค้ณุ 
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การจดัการการตัง้ค่ากิจกรรมการใช้ร่วมกนั 
คณุสามารถแกไ้ขการตัง้คา่สาํหรบัควิกจิกรรมการใชร้ว่มกนัทัง้หมดได ้ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน การจดัการกจิกรรมการใชร้ว่มกนัจะตอ้งไดร้บัการตัง้คา่สาํหรบับรษิทัของคณุตามทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้น เกีย่วกบักจิกรรมการใชร้ว่มกนั (ในหน้า 677) 
เมือ่ตัง้คา่การจดัการกจิกรรมการใชร้่วมกนัแลว้ จํานวนสงูสดุของกจิกรรมการใชร้ว่มกนัทีใ่ชไ้ดใ้นควิจะถูกตัง้คา่โดยเป็นสว่นหนึง่ของโปรไฟลบ์รษิทัของคณุ ในการดําเนินการตามขัน้ตอนทีอ่ธบิายในทีน่ี้ 
คณุจะตอ้งมสีทิธิ ์ใชง้านการเขา้ใชก้จิกรรมการใชร้ว่มกนั ในบทบาทผูใ้ชข้องคณุ 

ในการจดัการการตัง้ค่ากิจกรรมการใช้ร่วมกนั 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นเครือ่งมอืการจดัการขอ้มลู คลกิลงิค์ การจดัการกจิกรรมการใชร้ว่มกนั 

3 ในเพจการจดัการกจิกรรมการใชร้ว่มกนั ใหค้ลกิลงิค์ การจดัการควิกจิกรรมการใชร้ว่มกนั 

4 ในเพจการจดัการควิการใชร้่วมกนั ใหค้ลกิลงิค์ แกไ้ข สาํหรบัควิ  

5 ในเพจการตัง้คา่ควิกจิกรรมการใชร้ว่มกนั คณุสามารถดําเนนิงานต่อไปนี้ได้: 

งาน การดาํเนินการ 

เลกิใชค้วิ   เลอืก เลกิใช ้เพือ่เลกิใชค้วิทัง้หมด รวมถงึควิดฟีอลต ์

อปัเดตขนาดของควิ  ป้อนคา่ในฟิลด์ขนาดควิ ขนาดไมส่ามารถเกนิขนาดทีแ่สดงในฟิลด ์ความจุควิทีไ่มไ่ดร้ะบุ  

ฟิลด์ขดีจํากดัของไฟลก์จิกรรมการใชร้่วมกนั 
แสดงจํานวนของกจิกรรมทัง้หมดทีบ่รษิทัสามารถเกบ็ไวไ้ดส้าํหรบัควิทัง้หมด 
หากขนาดของควิทีม่อียู่ตรงกบัคา่นี้ คณุจะไมส่ามารถเพิม่ขนาดของควินัน้ได ้ 

ลบการทาํรายการออกจากควิ ในการลบการทาํรายการทัง้หมดในควิ เลอืกชอ่งทําเครือ่งหมาย เมือ่ฉันคลกิ บนัทกึ 
ใหล้า้งรายการทัง้หมด และคลกิ บนัทกึ เพือ่ลบการทาํรายการต่างๆ 

ในการลบการทาํรายการทีเ่กา่กวา่ คลกิทีไ่อคอนปฏทินิและเลอืกวนัทีใ่นฟิลด์ เมือ่ฉันคลกิ บนัทกึ 
ใหล้า้งรายการทีเ่กา่กวา่ จากนัน้ คลกิ บนัทกึ เพือ่ลบการทาํรายการต่างๆ  

ตัง้คา่ Oracle CRM On Demand 
เพือ่ใหส้ง่อเีมลแ์จง้เตอืนเมือ่ควิเตม็ หรอืควิมขีนาดถงึคา่ทีก่าํหนด  

ป้อนทีอ่ยู่อเีมล ์และระบุ (ไมต่อ้งระบุกไ็ด)้ 
ขนาดของควิทีอ่นุญาตกอ่นทีอ่เีมลแ์จง้เตอืนจะถูกเอก็ซป์อรต์ไป คลกิ บนัทกึ 
เพือ่บนัทกึการตัง้คา่อเีมล์ 

กาํหนดวธิกีารบนัทกึคา่ของฟิลด์วนัทีแ่ละเวลา (ตวัอย่างเชน่ 
ModifiedDate, CreatedDate) 
ลงในกจิกรรมการใชร้ว่มกนั 

เลอืกคา่หนึ่งคา่จากฟิลด์ โซนเวลา: 

 รปูแบบ UTC หากคณุเลอืกคา่นี้ ระบบจะบนัทกึวนัทีแ่ละเวลาในโซนเวลา GMT 
ในรปูแบบทีร่ะบุตามมาตรฐาน W3C สาํหรบั Coordinated Universal 
Time (UTC) ดงันี้: 

YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ 

ตวัอย่างเชน่ 2017-06-12T09:44:15Z ซึง่ตรงกบัวนัที ่12 
มถิุนายน 2017, 9:44:15 GMT 

หมายเหตุ: เศษเสีย้วของวนิาทจีะไมถู่กบนัทกึ 

 UTC หากคุณเลอืกคา่นี้ ระบบจะบนัทกึวนัทีแ่ละเวลาในโซนเวลา GMT 
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งาน การดาํเนินการ 

ในรปูแบบดงัต่อไปนี้: 

MM/DD/YYYY HH:MM:SS 

ตวัอย่างเชน่ 06/12/2017 09:44:15 ซึง่ตรงกบัวนัที ่12 มถิุนายน 
2017, 9:44:15 GMT 

 โซนเวลาของผูใ้ช้ หากคุณเลอืกคา่นี้ 
ระบบจะบนัทกึวนัทีแ่ละเวลาในโซนเวลาของผูใ้ชท้ีอ่ปัเดตเรคคอรด์ ในรปูแบบดงัต่อไปนี้: 

MM/DD/YYYY HH:MM:SS 

ตวัอย่างเชน่ 06/12/2017 09:44:15 ซึง่ตรงกบัวนัที ่12 มถิุนายน 
2017, 9:44:15 ในโซนเวลาของผูใ้ช ้

หากคุณเวน้ฟิลด์โซนเวลาใหว้า่งไว ้
ระบบจะบนัทกึวนัทีแ่ละเวลาในโซนเวลาของผูใ้ชท้ีอ่ปัเดตเรคคอรด์นัน้ 
ในรปูแบบทีแ่สดงดา้นบนสาํหรบัคา่โซนเวลาของผูใ้ช ้

หลงัจากทีคุ่ณเปลีย่นคา่ในฟิลด์โซนเวลา ผูใ้ชต้อ้งไซน์เอาต์ออกจากเซสชนั Oracle CRM 
On Demand ทัง้หมด รวมถงึเซสชนัของบรกิารทางเวบ็ 
จากนัน้ไซน์อนิอกีครัง้เพือ่ใชง้านการตัง้คา่ใหม ่ 

หมายเหตุ: คณุกาํหนดฟิลด์โซนเวลาสาํหรบัควิดฟีอลต์เทา่นัน้ ควิอืน่ๆ 
ทัง้หมดจะรบัคา่การตัง้คา่ทีเ่ลอืกสาํหรบัควิดฟีอลต์ของบรษิทั 
ระบบจะแสดงฟิลด์โซนเวลาสาํหรบัควิทัง้หมด 
แต่จะเป็นแบบอ่านอย่างเดยีวสาํหรบัควิอืน่นอกเหนอืจากควิดฟีอลต์ 

หมายเหตุ: ฟิลด์รปูแบบรายการสาํหรบัเลอืกจะกาํหนดรปูแบบสาํหรบับนัทกึคา่ในฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกในกจิกรรมการใชร้่วมกนัทีเ่ขยีนใหก้บัควิ 
สามารถบนัทกึคา่เป็นภาษาของผูใ้ชท้ีเ่ป็นผูด้ําเนนิการจดัทาํกจิกรรมการใชร้่วมกนั หรอืคา่รหสัทีไ่ม่อา้งองิภาษา (LIC) 

หลงัจากทีคุ่ณจดัทาํควิกจิกรรมการใชร้ว่มกนั ฟิลด์รปูแบบรายการสาํหรบัเลอืกจะกลายเป็นแบบอ่านอย่างเดยีวและคณุจะเปลีย่นแปลงไม่ได ้
หากคุณตอ้งการเปลีย่นรปูแบบรายการสาํหรบัเลอืกสาํหรบัควิกจิกรรมการใชร้่วมกนั รวมทัง้ควิดฟีอลต์ ใหต้ดิตอ่ Oracle CRM On Demand Customer Care 
และขอใหท้าํการเปลีย่นใหค้ณุ หลงัจากที ่Oracle CRM On Demand Customer Care เปลีย่นรปูแบบของคา่รายการสําหรบัเลอืกใหก้บัควิแลว้ 
การเปลีย่นแปลงจะมผีลใชก้บัคา่รายการสาํหรบัเลอืกในกจิกรรมการใชร้ว่มกนัทีจ่ดัทาํหลงัจากทีเ่ปลีย่นรปูแบบแลว้เทา่นัน้ 
การเปลีย่นแปลงรปูแบบรายการสาํหรบัเลอืกสาํหรบัควิไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงรปูแบบของคา่รายการสาํหรบัเลอืกในกจิกรรมการใชร้่วมกนัทีม่อียู่ในควิแลว้ 
 

การจดัการข้อมลู 
บรษิทัมกัจะตอ้งการตดิตามผลติภณัฑ์ทีล่กูคา้แสดงความสนใจ ซึง่ตามดว้ยการซือ้ของลกูคา้อยู่เสมอ เพือ่ชว่ยพนกังานบรษิทัของคณุในการตดิตามขอ้มลูผลติภณัฑ ์
คณุสามารถจดัทาํแคตตาลอ็กผลติภณัฑไ์ด้ การจดัทาํแคตตาลอ็กผลติภณัฑป์ระกอบดว้ยการจดักลุ่มผลติภณัฑ์ภายใตช้นดิ (หากตอ้งการ) จากนัน้ จงึจดัทาํผลติภณัฑ์ภายใตช้นดิแต่ละชนดิ 
ผลติภณัฑป์ระกอบดว้ย ตวัเลอืกของผลติภณัฑแ์บบซํ้าหรอืแบบครัง้เดยีว บรกิาร และการฝึกอบรม 

สว่นต่อไปนี้อธบิายวธิกีารตรวจสอบผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นประโยชน์ใน Oracle CRM On Demand: 

โอกาสทางการขาย 
พนกังานขายซึง่กาํลงัทาํงานอยู่กบัโอกาสทางการขายจะสามารถจดัทาํเรคคอรด์โอกาสทางการขายเพือ่ตดิตามรายละเอยีดในเรือ่งความสนใจของลกูคา้ ตลอดจนรายไดท้ีค่าดวา่จะไดร้บัของขอ้ตกลงได ้
โดยทีล่กูคา้อาจสนใจในผลติภณัฑห์ลายชนดิและอาจพจิารณาการซือ้สญัญาการบรกิารอกีดว้ย พนกังานขายสามารถเลือ่นลงไปยงัสว่นผลติภณัฑข์องเรคคอรด์โอกาสทางการขาย 
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เพือ่เชือ่มโยงเรคคอรด์ผลติภณัฑข์องสนิคา้แต่ละรายการทีลู่กคา้อาจจะซือ้ สาํหรบัสญัญาการบรกิารซึง่เรยีกเกบ็เงนิเป็นรายเดอืน พนกังานขายสามารถบนัทกึขอ้มลูรายไดท้ีเ่กดิซํ้าได้ ดว้ยวธินีี้ 
เรคคอรด์ของโอกาสทางการขายจะใหข้อ้มลูทีค่รบถว้นเกีย่วกบัขอ้ตกลงทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ และทาํใหบ้รษิทัของคณุสามารถดําเนนิการต่อไปนี้: 

 ตดิตามผลติภณัฑข์องโอกาสทางการขายแต่ละรายการ 

 คาํนวณกระแสรายไดท้ีเ่กดิขึน้ในชว่งเวลาหนึ่งจากผลติภณัฑเ์หลา่นัน้ (ผลติภณัฑท์ีส่่งซํ้าและทีไ่ม่ส ัง่ซํ้า) 

สินทรพัย์ 
พนกังานขายและพนักงานผูใ้หบ้รกิารพบวา่ การไดร้บัทราบขอ้มลูผลติภณัฑ์และบรกิารของบรษิทัทีล่กูคา้ซือ้ไปแลว้เป็นประโยชน์อยา่งยิง่ ใน Oracle CRM On Demand 
คณุสามารถตดิตามผลติภณัฑ์หรอืสนิทรพัย์ทีถู่กซื้อไปแลว้โดยการเชือ่มโยงเรคคอรด์ผลติภณัฑเ์ขา้กบัเรคคอรด์บรษิทัหรอืผูต้ดิตอ่ของลกูคา้ 

ประมาณการ 
ประมาณการคอื การทาํสแนปชอทตามชว่งเวลาของประสทิธภิาพการขาย ซึง่ถูกจดัทาํขึน้จากเรคคอรด์โอกาสทางการขายหรอืผลติภณัฑแ์ต่ละเรคคอรด์ 
ขอ้ไดเ้ปรยีบของการเชือ่มโยงผลติภณัฑก์บัเรคคอรด์โอกาสทางการขาย บรษิทั หรอืผูต้ดิต่อ คอื การทีบ่รษิทัสามารถกาํหนดไดว้า่จะจดัทาํประมาณการโดยใชผ้ลติภณัฑแ์ละรายไดท้ีเ่กดิซํ้าหรอืไม่ 

หากบรษิทัของคุณอา้งองิประมาณการโดยใชร้ายไดจ้ากผลติภณัฑ์ แทนทีจ่ะเป็นรายไดจ้ากโอกาสทางการขาย 
พนกังานของคณุจะสามารถทาํการระบุผลติภณัฑ์ทีค่วรใชใ้นการคาํนวณยอดรวมของประมาณการได ้

คลกิทีห่วัขอ้เพือ่ดูคาํแนะนําทลีะขัน้ตอนในเรือ่งของขัน้ตอนการจดัการขอ้มลู 

 การตัง้คา่ชนดิผลติภณัฑ ์(ในหน้า 682) 

 การตัง้คา่ผลติภณัฑข์องบรษิทั (ในหน้า 683) 

 การตัง้คา่บญัชรีาคาสนิคา้สาํหรบั PRM (ในหน้า 685) 

 การตัง้คา่บญัชรีาคาสนิคา้สาํหรบั Life Sciences (ในหน้า 688) 

 การจดัการเอกสารแนบของบรษิทั (ในหน้า 690) 

 การจดัการภาพของเพจรายละเอยีด (ในหน้า 692) 

 การตัง้คา่สครปิต์การประเมนิ (ในหน้า 693) 
 

การตัง้ค่าชนิดผลิตภณัฑ ์
หากรายการผลติภณัฑข์องบรษิทัของคณุเป็นรายการทีย่าว จะเป็นการดหีากคุณจดัผลติภณัฑข์องคณุเป็นกลุม่ๆ ในเชงิตรรกะ โดยแต่ละกลุม่ตัง้ชือ่ทีส่ ือ่ความหมายสาํหรบับรษิทัของคุณ 
การจดักลุ่มเหลา่นี้เรยีกวา่ชนดิผลติภณัฑ์ ชนดิชว่ยคณุในการคน้หาผลติภณัฑห์รอืชดุผลติภณัฑไ์ดเ้นื่องจากชนดิเหลา่นี้ชว่ยใหคุ้ณสามารถจดัเรยีงรายการใหค้ณุคน้หาสิง่ทีต่อ้งการไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
นอกจากนี้ ชนดิผลติภณัฑย์งัชว่ยใหพ้นกังานของคณุสามารถระบุผลติภณัฑ์ทีถู่กตอ้งในการเชือ่มโยงกบัโอกาสทางการขายไดอ้ย่างรวดเรว็อกีดว้ย ตวัอย่างเชน่ 
บรษิทัอุปกรณ์สาํนกังานอาจตัง้คา่ชนดิเหลา่นี้: เครือ่งถ่ายเอกสาร เครือ่งแฟกซ ์บรกิาร วสัดุส ิน้เปลอืง 

คณุสามารถมชีนดิและชนดิย่อย (คา่ย่อย) ไดม้ากเทา่ทีค่ณุตอ้งการ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน: 

 ในการดําเนนิการขัน้ตอนทีอ่ธบิายไวใ้นสว่นนี้ บทบาทของคณุตอ้งมสีทิธิ ์จดัการเนื้อหา 

 หากยงัไม่มกีารกาํหนดชนดิผลติภณัฑใ์นบรษิทัของคณุ ใหก้าํหนดชนดิและชนดิย่อยขึน้กอ่นการตัง้คา่ขอ้มลูใน Oracle CRM On Demand เมือ่คณุป้อนขอ้มลู 
ใหเ้ริม่ตน้จากชนดิหลกัระดบับนสดุ แลว้จงึเพิม่ชนดิย่อย 
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ในการตัง้ค่าชนิดผลิตภณัฑ์ของคุณ 

1 ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ 

2 ในสว่นการจดัการขอ้มลู ใหค้ลกิลงิค์ การจดัการขอ้มลู 

3 คลกิลงิค์ ชนดิผลติภณัฑ์ 

4 ในเพจรายการชนดิผลติภณัฑ ์ใหท้าํอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 ในการเพิม่ชนดิ ใหค้ลกิ ใหม่ 

 ในการปรบัปรงุขอ้มลูของชนดิ ใหค้ลกิ แกไ้ข สาํหรบัเรคคอรด์ทีเ่หมาะสม 

หมายเหตุ: ในการจํากดัจํานวนเรคคอรด์ทีแ่สดงในเพจนี้ (และทาํใหค้น้หาชนดิทีม่อียู่ไดง้า่ยขึน้) ใหค้ลกิเมนูดรอปดาวน์ในแถบชือ่แลว้เปลีย่นแปลงการเลอืก 
รายการดรอปดาวน์นี้ประกอบดว้ยรายการมาตรฐานทีม่าพรอ้มกบัแอปพลเิคชนั รวมถงึรายการทีคุ่ณหรอืผูจ้ดัการของคุณจดัทาํขึน้ 

 หากตอ้งการเพิม่ชนดิย่อยลงในชนดิทีม่อียู่ ใหค้ลกิลงิคใ์นคอลมัน์ ชือ่ชนดิ แลว้คลกิ ใหม่ ในสว่นชนดิย่อย 

5 ในเพจการแกไ้ขชนดิ ใหป้้อนขอ้มลูทีจ่ําเป็น จํานวนตวัอกัษรสงูสดุของ ชือ่ชนดิ คอื 100 

6 บนัทกึเรคคอรด์ 
 

การตัง้ค่าผลิตภณัฑข์องบริษทั 
ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน: 

 ในการดําเนนิการขัน้ตอนทีอ่ธบิายไวใ้นสว่นนี้ บทบาทของคณุตอ้งมสีทิธิ ์จดัการเนื้อหา 

 หากคุณจดักลุม่ผลติภณัฑข์องคุณไวภ้ายใตช้นดิต่างๆ ใหต้ัง้คา่ชนดิกอ่นทีคุ่ณจะกาํหนดผลติภณัฑ์ของคณุ 

ในการอนุญาตใหพ้นกังานสามารถเชือ่มโยงผลติภณัฑก์บัโอกาสทางการขายได ้คณุตอ้งตัง้คา่คลงัสนิคา้ของผลติภณัฑ์ เมือ่คณุกาํหนดผลติภณัฑข์องคณุ 
คณุควรทาํเครือ่งหมายผลติภณัฑท์ีค่ณุตอ้งการใหป้รากฏในรายการผลติภณัฑ์ทีพ่นักงานสามารถสัง่ซือ้ได ้(เพือ่ใหพ้นกังานสามารถเชือ่มโยงผลติภณัฑก์บัโอกาสทางการขายของพวกเขาได)้ 

หมายเหตุ: คณุสามารถแสดงภาพในเพจรายละเอยีดผลติภณัฑไ์ด ้เชน่ คณุอาจตอ้งการแสดงภาพถ่ายของผลติภณัฑห์รอืการจดัทาํแพค็เกจของผลติภณัฑ์ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่
การแสดงภาพในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ 

การเพิม่ผลิตภณัฑ์ 

1 ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ 

2 ในสว่นการจดัการขอ้มลู ใหค้ลกิลงิค์ การจดัการขอ้มลู 

3 ในสว่นแคต็ตาลอ็กผลติภณัฑ์ คลกิลงิค์ ผลติภณัฑ ์

4 ในเพจรายการผลติภณัฑ์ ใหท้าํอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้ 

 ในการเพิม่ผลติภณัฑ ์คลกิ ใหม ่

 ในการอปัเดตขอ้มลูผลติภณัฑ์ คลกิ แกไ้ข สาํหรบัเรคคอรด์ทีต่อ้งการ 

หมายเหตุ: ในการจํากดัจํานวนเรคคอรด์ทีแ่สดงในเพจนี้ (และทาํใหค้น้หาผลติภณัฑ์ทีม่อียู่ไดง้า่ยขึน้) ใหค้ลกิเมนูดรอปดาวน์ในแถบชือ่แลว้เปลีย่นแปลงการเลอืก 
รายการดรอปดาวน์นี้ประกอบดว้ยรายการมาตรฐานทีม่าพรอ้มกบัแอปพลเิคชนั รวมถงึรายการทีคุ่ณหรอืผูจ้ดัการของคุณจดัทาํขึน้ 
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5 ในเพจแกไ้ขผลติภณัฑ์ ใหป้้อนขอ้มลูใหค้รบถว้นแลว้บนัทกึเรคคอรด์  

หมายเหตุ: ในการทาํใหพ้นกังานสามารถนําผลติภณัฑไ์ปใชไ้ด ้(เพือ่ใหพ้นกังานสามารถนําไปเชือ่มโยงกบัโอกาสทางการขาย) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย สัง่ซือ้ได ้
ไวแ้ลว้ 

คําแนะนํา:  คณุไมส่ามารถลบผลติภณัฑไ์ด ้แต่คณุจะตอ้งยกเลกิการใชง้านผลติภณัฑโ์ดยการลา้งชอ่งทาํเครือ่งหมาย สัง่ซือ้ได ้
การทาํเชน่นี้จะลบผลติภณัฑอ์อกจากรายชือ่ผลติภณัฑท์ีพ่นกังานของคุณสามารถเลอืกได้ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายขอ้มลูของฟิลด์สาํหรบัผลติภณัฑ์ ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถเพิม่ เปลีย่นป้ายชือ่ หรอืลบฟิลด์ได ้ดงันัน้ฟิลด์ทีค่ณุเหน็อาจไมเ่หมอืนกบัทีอ่ยู่ในตารางนี้ 
(โปรดดูขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์ผลติภณัฑ์ที ่ฟิลด์ผลติภณัฑ)์ 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ข้อมูลผลิตภณัฑ์หลกั 

ชนดิผลติภณัฑ์ มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition และ Oracle 
CRM On Demand Life Sciences Edition 

ชัน้ การจดักลุ่มผลติภณัฑไ์วใ้นหมวดหมูข่องผลติภณัฑ ์มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life 
Sciences Edition 

ประเภทราคา มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 

ผลติภณัฑห์ลกั มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 

ประเภทผลติภณัฑ์ มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Automotive Edition และ Oracle CRM On 
Demand Life Sciences Edition  

หากคุณกาํลงักาํหนดผลติภณัฑร์ถยนต์ ตอ้งตัง้คา่ฟิลด์ประเภทผลติภณัฑเ์ป็น ยานพาหนะ 

หากคุณกาํลงักาํหนดผลติภณัฑต์วัอย่างสนิคา้ (ซึง่ตัง้คา่ประเภทเป็น ตวัอย่าง) ตอ้งตัง้คา่ฟิลด์ผลติภณัฑเ์ป็น ตวัอย่าง 
หรอืปลอ่ยวา่งไว ้ 

ประเภทการบําบดัโรค มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 

เลขทีช่ ิน้สว่น เลขทีช่ ิน้สว่นของผลติภณัฑ์ 

สัง่ซือ้ได ้ เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้เพือ่ใหส้ามารถลงิคผ์ลติภณัฑไ์ปยงัเรคคอรด์อืน่ๆ เพือ่ใหผ้ลติภณัฑป์รากฏในวนิโดวก์ารคน้หาผลติภณัฑ ์
ในรายการ และปรากฏในการคน้หาในแถบการดําเนนิการและการคน้หาขัน้สงู หากไมไ่ดเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ไว ้
ผลติภณัฑจ์ะปรากฏเมือ่ใชก้ารคน้หาในแถบการดําเนนิการหรอืการคน้หาขัน้สงูเทา่นัน้ 

ประเภท ประเภทผลติภณัฑ์ ซึง่ไดแ้กอ่ย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: ผลติภณัฑ์ บรกิาร การฝึกอบรม ตลาด คู่แขง่ รายละเอยีด ตวัอย่าง 
หรอืสนิคา้สง่เสรมิการขาย สาํหรบั Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 
คณุตอ้งเลอืกคา่ต่อไปนี้สาํหรบัประเภท: 

 รายละเอยีด หากสนิคา้เป็นผลติภณัฑ์ทีใ่หข้อ้มลู 

 ตวัอย่าง หากสนิคา้เป็นตวัอย่างสนิคา้ 

 สนิคา้สง่เสรมิการขาย หากสนิคา้เป็นสนิคา้สง่เสรมิการขายทีใ่ห ้

ดว้ยการเลอืกประเภทเหลา่นี้ จะฟิลเตอรป์ระเภทผลติภณัฑ์ (ผลติภณัฑ์ทีใ่หข้อ้มลู ตวัอย่าง หรอืสนิคา้สง่เสรมิการขาย) 
ทีม่องเหน็ไดใ้นรายการสาํหรบัเลอืกตวัอย่างสนิคา้ ผลติภณัฑ์ทีใ่หข้อ้มลู หรอืสนิคา้สง่เสรมิการขายของพนกังานขาย 

หมายเหตุ: หากประเภทเป็น ตวัอย่าง ตอ้งตัง้คา่ฟิลด์ประเภทผลติภณัฑเ์ป็น ตวัอย่าง ดว้ยหรอืปลอ่ยวา่งไว ้

ประเภทย่อย มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

สถานะ สถานะของผลติภณัฑ์ 

รุน่ มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 

มเีลขกาํกบั มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 

การตดิตามเลขทีล่อ็ต มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 

ควบคุม ตวับ่งชีว้า่ผลติภณัฑม์กีารควบคมุ มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 

ข้อมูลเพ่ิมเติม 

คาํอธบิาย ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัผลติภณัฑ์ ฟิลด์นี้จํากดัจํานวนตวัอกัษรไวท้ี ่255 ตวัอกัษร 

 
 

การตัง้ค่าบญัชีราคาสินค้าสาํหรบั PRM 
เจา้ของแบรนด์สามารถเกบ็และเผยแพรบ่ญัชรีาคาสนิคา้สาํหรบัผลติภณัฑข์องตนเองเพือ่ใหคู้ค่า้สามารถใชใ้นการจดัทาํคาํขอตัง้ราคาพเิศษ 
ผูดู้แลระบบของเจา้ของแบรนด์สามารถจดัทาํบญัชรีาคาสนิคา้หลายรายการ และสามารถเชือ่มโยงแต่ละหน่วยงานของบรษิทัหรอืคูค่า้กบับญัชรีาคาสนิคา้ 
คณุสามารถระบุผลติภณัฑ์หลายรายการใหก้บับญัชรีาคาสนิคา้รายการเดยีว และตัง้ราคาทีต่อ้งการได ้

ในคาํขอตัง้ราคาพเิศษ บญัชรีาคาสนิคา้ของลกูคา้จะกาํหนดราคาขายปลกีของผูผ้ลติ (MSRP) ของผลติภณัฑ ์และบญัชรีาคาสนิคา้ของคูค่า้ของเจา้ของจะกาํหนดตน้ทุนการจดัซือ้ของผูข้ายต่อ 
การเกบ็ราคาเหลา่นี้ไวใ้นบญัชรีาคาสนิคา้จะชว่ยในดา้นการจดัการและกระบวนการตัง้คา่ราคาพเิศษ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน: ในการดําเนินการตามขัน้ตอนทีไ่ดอ้ธบิายในหวัขอ้นี้ บทบาทของคณุตอ้งมสีทิธิ ์จดัการเนื้อหา 

หมายเหต:ุ การเขา้ใชบ้ญัชรีาคาสนิคา้ถูกจํากดัไวส้าํหรบัผูดู้แลระบบของเจา้ของแบรนด์ทีม่สีทิธิจ์ดัการการเขา้ใช ้PRM ในบทบาทของตน 

การตัง้ค่าบญัชีราคาสินค้า 

1 คลกิทีล่งิคร์ว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการจดัการขอ้มลู ใหค้ลกิ การจดัการขอ้มูล 

3 ในสว่นแคตตาลอ็กผลติภณัฑ์ ใหค้ลกิ บญัชรีาคาสนิคา้ 

4 ในเพจรายการบญัชรีาคาสนิคา้ ใหท้าํอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 ในการเพิม่บญัชรีาคาสนิคา้ ใหค้ลกิ ใหม ่

 ในการอปัเดตขอ้มลูบญัชรีาคาสนิคา้ ใหค้ลกิทีล่งิค ์แกไ้ข ของบญัชรีาคาสนิคา้นัน้ 

หมายเหตุ: ในการจํากดัเรคคอรด์ทีจ่ะแสดงในเพจนี้ ใหค้ลกิเมนูในแถบชือ่ และเปลีย่นแปลงการเลอืก รายการประกอบดว้ยรายการมาตรฐานทีม่มีาพรอ้มกบั Oracle 
CRM On Demand และรายการทีค่ณุหรอืผูจ้ดัการของคณุจดัทาํขึน้ 

5 ในเพจการแกไ้ขบญัชรีาคาสนิคา้ ใหก้รอกขอ้มลูใหค้รบถ้วน 

ตารางต่อไปนี้อธบิายฟิลด์สาํหรบับญัชรีาคาสนิคา้ ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถเพิม่ เปลีย่นป้ายชือ่ใหม ่หรอืลบฟิลด์ได ้ดงันัน้ฟิลด์ทีคุ่ณเหน็อาจแตกต่างจากฟิลด์ทีแ่สดงในตารางนี้ 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ข้อมูลบญัชีราคาหลกั 

ชือ่บญัชรีาคาสนิคา้ ชือ่ของบญัชรีาคาสนิคา้ 

มผีลจาก วนัทีเ่ริม่ช่วงทีม่ผีลในระหวา่งทีบ่ญัชรีาคาสนิคา้มผีล 

มผีลถงึ วนัทีส่ ิ้นสดุชว่งทีม่ผีลในระหว่างทีบ่ญัชรีาคาสนิคา้มผีล หากฟิลด์นี้วา่งเปลา่ บญัชรีาคาสนิคา้จะมผีลใชต้ลอดไป 

ประเภท ประเภทของบญัชรีาคาสนิคา้ คา่ต่อไปนี้มใีหใ้ชง้านตามคา่ดฟีอลต์:  

 DIST COST ตน้ทุนของผูแ้ทนจําหน่าย 
ซึง่กค็อืตน้ทุนในการเกบ็สตอ็คเริม่แรกทีคู่่คา้หรอืผูข้ายต่อตอ้งจา่ยในการซือ้ผลติภณัฑจ์ากเจา้ของแบรนด์ 

 MSRP ราคาขายปลกีทีแ่นะนําของผูผ้ลติ ซึง่กค็อืราคาทีเ่จา้ของแบรนดแ์นะนําในการขายผลติภณัฑใ์หก้บัลกูคา้ 

บรษิทัของคุณสามารถเพิม่คา่ใหก้บัรายการสาํหรบัเลอืกของฟิลด ์ประเภท อย่างไรกต็าม จะตอ้งไมม่กีารเปลีย่นแปลงคา่ทีเ่ป็นคา่ดฟีอลต์ 
หากมกีารเปลีย่นแปลง ระบบจะไมป็่อปปเูลทฟิลด์ทีส่มัพนัธ์กนัในคาํขอตัง้ราคาพเิศษเมือ่ใชบ้ญัชรีาคาสนิคา้ 

สถานะ สถานะปจัจบุนัของบญัชรีาคาสนิคา้ (อยู่ระหวา่งดําเนนิการ หรอื เผยแพรแ่ลว้) คา่ดฟีอลต์ของบญัชรีาคาสนิคา้ใหม่ทัง้หมดคอื อยู่ระหวา่งดําเนนิการ 
เมือ่ตอ้งการใหผู้ใ้ชส้ามารถใชบ้ญัชรีาคาสนิคา้ ใหเ้ปลีย่นสถานะเป็น เผยแพรแ่ลว้ 

สกลุเงนิ ประเภทของสกลุเงนิทีบ่ญัชรีาคาสนิคา้ใช ้ราคาทัง้หมดในบญัชรีาคาสนิคา้จะอยู่ในสกลุเงนิเดยีวกนั ซึง่มกีารกาํหนดเมือ่จดัทาํบญัชรีาคาสนิคา้ 
เมือ่คณุบนัทกึเรคคอรด์บญัชรีาคาสนิคา้ใหม่ ฟิลดน์ี้จะมสีถานะเป็นอ่านอย่างเดยีว 

ข้อมูลเพ่ิมเติม 

จดัทาํ ชือ่ของบุคคลทีจ่ดัทาํบญัชรีาคาสนิคา้ รวมถงึวนัทีแ่ละเวลาทีจ่ดัทาํบญัชรีาคาสนิคา้ 

แกไ้ข ชือ่ของบุคคลทีแ่กไ้ขบญัชรีาคาสนิคา้ลา่สดุ รวมถงึวนัทีแ่ละเวลาทีแ่กไ้ขบญัชรีาคาสนิคา้ลา่สดุ 

คาํอธบิาย ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบับญัชรีาคาสนิคา้ ฟิลด์นี้จํากดัจํานวนตวัอกัษรไวท้ี ่2,000 ตวัอกัษร 

 

การเผยแพร่บญัชีราคาสินค้า 
หลงัจากทีผู่ดู้แลระบบอปัเดตบญัชรีาคาสนิคา้แลว้ จะสามารถเผยแพรไ่ปยงัผูใ้ช ้และใชใ้นการจดัทําคาํขอตัง้ราคาพเิศษได ้

ในการเผยแพร่บญัชีราคาสินค้า 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการจดัการขอ้มลู ใหค้ลกิ การจดัการขอ้มูล 

3 ในสว่นแคตตาลอ็กผลติภณัฑ์ ใหค้ลกิ บญัชรีาคาสนิคา้ 

4 คลกิทีล่งิค ์แกไ้ข ของบญัชรีาคาสนิคา้ทีค่ณุตอ้งการเผยแพร่ 

5 ในเพจการแกไ้ขบญัชรีาคาสนิคา้ ใหเ้ลอืก เผยแพรแ่ลว้ จากเมนูสถานะ 
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6 คลกิ บนัทกึ 

เมือ่คณุเปลีย่นสถานะเป็น เผยแพรแ่ลว้ สิง่ต่อไปนี้จะเกดิขึน้: 

 บญัชรีาคาสนิคา้สามารถเชือ่มโยงกบัหน่วยงานของบรษิทัหรอืคู่คา้ 

 หากมกีารเชือ่มโยงบญัชรีาคาสนิคา้กบัลูกคา้หรอืคูค่า้ในคาํขอตัง้ราคาพเิศษ เมือ่มกีารจดัทาํผลติภณัฑท์ีต่ัง้ราคาพเิศษ 
ระบบจะใชบ้ญัชรีาคาสนิคา้ในการป็อปปเูลทฟิลด์ราคาขายปลกีทีแ่นะนําของผูผ้ลติ (MSRP) และฟิลด์ตน้ทุนการจดัซือ้ในผลติภณัฑ์ทีต่ัง้ราคาพเิศษ 

บญัชรีาคาสนิคา้ทีเ่ชือ่มโยงกบัลกูคา้อนัดบัสดุทา้ยในคาํขอตัง้ราคาพเิศษจะใชส้าํหรบัฟิลด์ MSRP 
และบญัชรีาคาสนิคา้ทีเ่ชือ่มโยงกบัคูค่า้ของเจา้ของในคาํขอตัง้ราคาพเิศษจะใชส้าํหรบัฟิลด์ตน้ทุนการจดัซือ้ รวมทัง้จะตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขต่อไปนี้: 

 บญัชรีาคาสนิคา้ทีเ่ชือ่มโยงกบัลกูคา้อนัดบัสดุทา้ยคอืประเภท MSRP และบญัชรีาคาสนิคา้ทีเ่ชือ่มโยงกบัคูค่า้ของเจา้ของคอืประเภท DIST COST 

 สถานะของบญัชรีาคาสนิคา้คอื เผยแพรแ่ลว้ 

 ผลติภณัฑท์ีเ่พิม่ลงในคาํขอตัง้ราคาพเิศษมอียู่ในบญัชรีาคาสนิคา้ 

 วนัทีเ่ริม่ตน้ของคาํขอตัง้ราคาพเิศษอยู่ระหวา่งวนัทีม่ผีลจากและวนัทีม่ผีลถงึของบญัชรีาคาสนิคา้ และอยู่ระหวา่งวนัทีม่ผีลจากและวนัทีม่ผีลถงึของรายการสนิคา้ในบญัชรีาคา 

การเพ่ิมรายการสินค้าในบญัชีราคา 
หลงัจากทีจ่ดัทาํบญัชรีาคาสนิคา้ทีค่ณุเพิม่ผลติภณัฑเ์ป็นรายการสนิคา้ของบญัชรีาคาสนิคา้ บญัชรีาคาสนิคา้สามารถมผีลติภณัฑห์ลายรายการได้ 
แต่ผลติภณัฑแ์ต่ละรายการสามารถแสดงในบญัชรีาคาสนิคา้ทีร่ะบุไดเ้พยีงหนึง่ครัง้เท่านัน้ 

การเพิม่รายการสินค้าในบญัชีราคา 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการจดัการขอ้มลู ใหค้ลกิ การจดัการขอ้มูล 

3 ในสว่นแคตตาลอ็กผลติภณัฑ์ ใหค้ลกิ บญัชรีาคาสนิคา้ 

4 คลกิทีช่ ือ่ของบญัชรีาคาสนิคา้ทีค่ณุตอ้งการอปัเดต 

5 ในเพจรายละเอยีดบญัชรีาคาสนิคา้ ในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของรายการสนิคา้ในบญัชรีาคา ใหค้ลกิ เพิม่ 

6 ในเพจการแกไ้ขรายการสนิคา้ในบญัชรีาคา ใหก้รอกขอ้มลูใหค้รบถว้น 

หมายเหตุ: คณุยงัสามารถเขา้ใชเ้พจการแกไ้ขรายการสนิคา้ในบญัชรีาคาไดจ้ากเพจการแกไ้ขผลติภณัฑ์ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายฟิลด์สาํหรบัรายการสนิคา้ในบญัชรีาคา ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถเพิม่ เปลีย่นป้ายชือ่ใหม ่หรอืลบฟิลด์ได ้ดงันัน้ฟิลด์ทีคุ่ณเหน็อาจจะแตกต่างจากฟิลด์ในตารางนี้ 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ข้อมูลบญัชีราคาหลกั 

บญัชรีาคาสนิคา้ ชือ่ของบญัชรีาคาสนิคา้ 

ผลติภณัฑ์ ผลติภณัฑข์องรายการสนิคา้ในบญัชรีาคา 

มผีลจาก วนัทีเ่ริม่ช่วงทีม่ผีลในระหวา่งทีร่ายการสนิคา้ในบญัชรีาคาทีร่ะบุมผีล วนัทีน่ี้จะตอ้งอยู่ในชว่งวนัทีม่ผีลจากและวนัทีม่ผีลถงึของบญัชรีาคาสนิคา้ 

มผีลถงึ วนัทีส่ ิ้นสดุชว่งทีม่ผีลในระหว่างทีร่ายการสนิคา้ในบญัชรีาคาทีร่ะบุมผีล หากฟิลด์นี้วา่งเปลา่ รายการสนิคา้ในบญัชรีาคาจะมผีลใชต้ลอดไป 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ประเภทราคา หมายถงึประเภทของราคา คา่ดฟีอลต์ปจัจบุนัคอื มาตรฐาน 

ราคาตามบญัช ี ราคาของรายการสนิคา้ในระหวา่งช่วงเวลาการมผีลทีร่ะบุ 

ข้อมูลเพ่ิมเติม 

จดัทาํ ชือ่ของบุคคลทีจ่ดัทาํรายการสนิคา้ในบญัชรีาคา รวมถงึวนัทีแ่ละเวลาทีจ่ดัทาํรายการสนิคา้ในบญัชรีาคา 

แกไ้ข ชือ่ของบุคคลทีแ่กไ้ขรายการสนิคา้ในบญัชรีาคาลา่สดุ รวมถงึวนัทีแ่ละเวลาทีแ่กไ้ขรายการสนิคา้ในบญัชรีาคาลา่สุด 

คาํอธบิาย ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายการสนิคา้ในบญัชรีาคา ฟิลด์นี้จํากดัจาํนวนตวัอกัษรไวท้ี ่2,000 ตวัอกัษร 

 
 

การตัง้ค่าบญัชีราคาสินค้าสาํหรบั Life Sciences 
บรษิทัทีใ่ช ้Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition สามารถจดัทาํบญัชรีาคาสนิคา้ทีส่ามารถเชือ่มโยงกบัใบสัง่ได ้
คณุสามารถเชือ่มโยงผลติภณัฑ์หลายรายการกบับญัชรีาคาสนิคา้รายการเดยีว ผลติภณัฑแ์ต่ละรายการจะมรีาคาทีเ่ฉพาะเจาะจงสาํหรบับญัชรีาคาสนิคา้เฉพาะ 

ในการตัง้คา่บญัชรีาคาสนิคา้สาํหรบั Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 
คณุจะตอ้งสามารถใชง้านทัง้สทิธิจ์ดัการเนื้อหาและสทิธิใ์ชง้านการเขา้ใชใ้บสัง่สาํหรบับทบาทของคุณ ในการเชือ่มโยงบญัชรีาคาสนิคา้กบัใบสัง่ 
ผูใ้ชจ้ะตอ้งสามารถใชง้านสทิธิใ์ชง้านการเขา้ใชใ้บสัง่หรอืสทิธิใ์ชง้านการดําเนินการตวัอย่างพืน้ฐาน อย่างใดอย่างหนึง่สาํหรบับทบาทของตน 

ในการเพิม่ผลติภณัฑล์งในบญัชรีาคาสนิคา้ คณุจะตอ้งสามารถเขา้ใชส้ว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการสนิคา้ในบญัชรีาคาในเพจรายละเอยีดบญัชรีาคาสนิคา้ สว่นนี้จะไมป่รากฏอยู่ในเพจตามคา่ดฟีอลต์ 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถจดัทาํโครงรา่งเพจทีก่าํหนดเองซึง่รวมสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการสนิคา้ในบญัชรีาคาไว ้แลว้จงึระบุโครงร่างทีก่าํหนดเองใหก้บัแต่ละบทบาททีต่ัง้คา่บญัชรีาคาสนิคา้ 
ในการระบุโครงรา่งเพจสาํหรบัประเภทเรคคอรด์บญัชรีาคาสนิคา้ใหก้บับทบาทผูใ้ช ้ผูดู้แลระบบของบรษิทัจะตอ้งมสีทิธิจ์ดัการการเขา้ใช ้PRM 
หากบทบาทของผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุไมม่สีทิธิจ์ดัการการเขา้ใช ้PRM ใหต้ดิตอ่ Oracle CRM On Demand Customer Care 

หมายเหตุ: หลงัจากเปิดใชง้านสทิธิจ์ดัการการเขา้ใช ้PRM ใหก้บับทบาทของผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณแลว้ ประเภทเรคคอรด์ทีใ่ชส้าํหรบั Oracle CRM On Demand for 
Partner Relationship Management จะปรากฏใหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัประเภทเรคคอรด์เหลา่นี้ โปรดดูทีส่ว่น 
Partner Relationship Management and High Tech ในวธิใีชอ้อนไลน์ บญัชรีาคาสนิคา้ทีม่คีา่ เผยแพรแ่ลว้ 
ในฟิลด์สถานะสามารถเชือ่มโยงกบัประเภทเรคคอรด์บางประเภททีใ่ชใ้น Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management ได ้
บญัชรีาคาสนิคา้ใดๆ กส็ามารถเชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ใบสัง่ได ้โดยไมค่าํนงึถงึคา่ในฟิลด์สถานะของบญัชรีาคาสนิคา้ 

การตัง้ค่าบญัชีราคาสินค้า 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการจดัการขอ้มลู ใหค้ลกิ การจดัการขอ้มูล 

3 ในสว่นแคตตาลอ็กผลติภณัฑ์ ใหค้ลกิ บญัชรีาคาสนิคา้ 

4 ในเพจรายการบญัชรีาคาสนิคา้ ใหท้าํอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 ในการเพิม่บญัชรีาคาสนิคา้ ใหค้ลกิ ใหม ่

 ในการอปัเดตขอ้มลูบญัชรีาคาสนิคา้ ใหค้ลกิทีล่งิค ์แกไ้ข ของบญัชรีาคาสนิคา้นัน้ 
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5 ในเพจการแกไ้ขบญัชรีาคาสนิคา้ ใหก้รอกขอ้มลูใหค้รบถ้วน 

ตารางต่อไปนี้อธบิายฟิลด์สาํหรบับญัชรีาคาสนิคา้ ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถเพิม่ เปลีย่นป้ายชือ่ใหม ่หรอืลบฟิลด์ได ้ดงันัน้ฟิลด์ทีคุ่ณเหน็อาจแตกต่างจากฟิลด์ทีแ่สดงในตารางนี้ 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ข้อมูลบญัชีราคาหลกั 

ชือ่บญัชรีาคาสนิคา้ ชือ่ของบญัชรีาคาสนิคา้ 

มผีลจาก วนัทีเ่ริม่ช่วงทีม่ผีลในระหวา่งทีบ่ญัชรีาคาสนิคา้มผีล 

มผีลถงึ วนัทีส่ ิ้นสดุชว่งทีม่ผีลในระหว่างทีบ่ญัชรีาคาสนิคา้มผีล หากฟิลด์นี้วา่งเปลา่ บญัชรีาคาสนิคา้จะมผีลใชต้ลอดไป 

ประเภท ประเภทของบญัชรีาคาสนิคา้ คา่ต่อไปนี้มใีหใ้ชง้านตามคา่ดฟีอลต์: 

 DIST COST ตน้ทุนของบรษิทัเวชภณัฑ ์
ซึง่กค็อืตน้ทุนในการเกบ็สตอ็คเริม่แรกทีแ่พทย์หรอืรา้นขายยาจะตอ้งจ่ายในการซือ้ผลติภณัฑจ์ากบรษิทัเวชภณัฑ์ 

 MSRP ราคาขายปลกีทีแ่นะนําของผูผ้ลติ ซึง่กค็อืราคาทีบ่รษิทัเวชภณัฑแ์นะนําในการขายผลติภณัฑใ์หก้บัลูกคา้ 

บรษิทัของคุณสามารถเพิม่คา่ลงในรายการสาํหรบัเลอืกของฟิลด์ประเภท 

สถานะ สถานะปจัจุบนัของบญัชรีาคาสนิคา้ คา่ทีม่ใีหใ้ชต้ามคา่ดฟีอลต์คอื ระหวา่งดําเนนิการ และ เผยแพรแ่ลว้ คา่ดฟีอลต์สาํหรบับญัชรีาคาสนิคา้ใหม่ทัง้หมดคอื 
ระหวา่งดําเนนิการ 

หมายเหตุ: บญัชรีาคาสนิคา้มอียู่ในวนิโดว์การคน้หาของฟิลด์บญัชรีาคาสนิคา้ในเรคคอรด์ใบสัง่ โดยไมค่าํนงึถงึค่าในฟิลด์สถานะของบญัชรีาคาสนิคา้ 

สกลุเงนิ ประเภทของสกลุเงนิทีบ่ญัชรีาคาสนิคา้ใช ้ราคาทัง้หมดในบญัชรีาคาสนิคา้จะอยู่ในสกลุเงนิเดยีวกนั ซึง่มกีารกาํหนดเมือ่จดัทาํบญัชรีาคาสนิคา้ 
เมือ่คณุบนัทกึเรคคอรด์บญัชรีาคาสนิคา้ใหม่ ฟิลดน์ี้จะมสีถานะเป็นอ่านอย่างเดยีวและไมส่ามารถอปัเดตได ้

ข้อมูลเพ่ิมเติม 

จดัทาํ ชือ่ของบุคคลทีจ่ดัทาํบญัชรีาคาสนิคา้ รวมถงึวนัทีแ่ละเวลาทีจ่ดัทาํบญัชรีาคาสนิคา้ 

แกไ้ข ชือ่ของบุคคลทีแ่กไ้ขบญัชรีาคาสนิคา้ลา่สดุ รวมถงึวนัทีแ่ละเวลาทีแ่กไ้ขบญัชรีาคาสนิคา้ลา่สดุ 

คาํอธบิาย ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบับญัชรีาคาสนิคา้ ฟิลด์นี้จํากดัจํานวนตวัอกัษรไวท้ี ่2,000 ตวัอกัษร 

การเพ่ิมรายการสินค้าในบญัชีราคา 
หลงัจากทีจ่ดัทาํบญัชรีาคาสนิคา้ทีค่ณุเพิม่ผลติภณัฑเ์ป็นรายการสนิคา้ของบญัชรีาคาสนิคา้ บญัชรีาคาสนิคา้สามารถมผีลติภณัฑห์ลายรายการได้ 
แต่ผลติภณัฑแ์ต่ละรายการสามารถแสดงในบญัชรีาคาสนิคา้ทีร่ะบุไดเ้พยีงหนึง่ครัง้เท่านัน้ 

การเพิม่รายการสินค้าในบญัชีราคา 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการจดัการขอ้มลู ใหค้ลกิ การจดัการขอ้มูล 

3 ในสว่นแคตตาลอ็กผลติภณัฑ์ ใหค้ลกิ บญัชรีาคาสนิคา้ 
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4 คลกิทีช่ ือ่ของบญัชรีาคาสนิคา้ทีค่ณุตอ้งการอปัเดต 

5 ในเพจรายละเอยีดบญัชรีาคาสนิคา้ ในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของรายการสนิคา้ในบญัชรีาคา ใหค้ลกิ เพิม่ 

6 ในเพจการแกไ้ขรายการสนิคา้ในบญัชรีาคา ใหก้รอกขอ้มลูใหค้รบถว้น 

ตารางต่อไปนี้อธบิายฟิลด์สาํหรบัรายการสนิคา้ในบญัชรีาคา ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถเพิม่ เปลีย่นป้ายชือ่ใหม ่หรอืลบฟิลด์ได ้ดงันัน้ฟิลด์ทีคุ่ณเหน็อาจจะแตกต่างจากฟิลดใ์นตารางนี้ 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ข้อมูลบญัชีราคาหลกั 

บญัชรีาคาสนิคา้ ชือ่ของบญัชรีาคาสนิคา้ 

ผลติภณัฑ์ ผลติภณัฑข์องรายการสนิคา้ในบญัชรีาคา 

มผีลจาก วนัทีเ่ริม่ช่วงทีม่ผีลในระหวา่งทีร่ายการสนิคา้ในบญัชรีาคาทีร่ะบุมผีล วนัทีน่ี้จะตอ้งอยู่ในชว่งวนัทีม่ผีลจากและวนัทีม่ผีลถงึของบญัชรีาคาสนิคา้ 

มผีลถงึ วนัทีส่ ิ้นสดุชว่งทีม่ผีลในระหว่างทีร่ายการสนิคา้ในบญัชรีาคาทีร่ะบุมผีล หากฟิลด์นี้วา่งเปลา่ รายการสนิคา้ในบญัชรีาคาจะมผีลใชต้ลอดไป 

เลขทีช่ ิน้สว่นผลติภณัฑ ์ มกีารกาํหนดเลขทีช่ ิน้สว่นผลติภณัฑเ์ป็นสว่นหนึง่ของการตัง้คา่ผลติภณัฑ ์สาํหรบัผลติภณัฑใ์น Oracle CRM On Demand Life 
Sciences Edition โดยทัว่ไปแลว้ เลขทีช่ ิน้สว่นจะสรา้งมาจากชือ่ผลติภณัฑ ์และจุดแขง็หรอืขนาดทีใ่ชข้องผลติภณัฑ ์ 

ประเภทราคา หมายถงึประเภทของราคา คา่ดฟีอลต์ปจัจุบนัคอื มาตรฐาน 

ราคาตามบญัช ี ราคาของรายการสนิคา้ในระหวา่งช่วงเวลาการมผีลทีร่ะบุ 

ข้อมูลเพ่ิมเติม 

จดัทาํ ชือ่ของบุคคลทีจ่ดัทาํรายการสนิคา้ในบญัชรีาคา รวมถงึวนัทีแ่ละเวลาทีจ่ดัทาํรายการสนิคา้ในบญัชรีาคา 

แกไ้ข ชือ่ของบุคคลทีแ่กไ้ขรายการสนิคา้ในบญัชรีาคาลา่สดุ รวมถงึวนัทีแ่ละเวลาทีแ่กไ้ขรายการสนิคา้ในบญัชรีาคาลา่สดุ 

คาํอธบิาย ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายการสนิคา้ในบญัชรีาคา ฟิลด์นี้จํากดัจาํนวนตวัอกัษรไวท้ี ่2,000 ตวัอกัษร 

 
 

การจดัการเอกสารแนบของบริษทั 
จากสว่นการจดัการขอ้มลูของโฮมเพจการจดัการ คณุสามารถเขา้ใชเ้พจจดัการเอกสารแนบซึง่คณุจะสามารถตรวจสอบเอกสารแนบได้ 

หมายเหตุ: เพจจดัการเอกสารแนบจะแสดงเฉพาะเอกสารแนบทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์หลกัผา่นรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเอกสารแนบทีต่ัง้คา่ล่วงหน้า 
เพจจดัการเอกสารแนบจะไมแ่สดงเอกสารแนบทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์หลกัผา่นประเภทเรคคอรด์เอกสารแนบทีก่ําหนดเอง หรอืเอกสารแนบทีถู่กเพิม่ในเรคคอรด์ผา่นฟิลด์เอกสารแนบ 
สาํหรบัรายการประเภทเรคคอรด์ทีส่นบัสนุนรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเอกสารแนบทีต่ัง้คา่ล่วงหน้า โปรดดูที ่เกีย่วกบัการตัง้คา่เอกสารแนบ (ในหน้า 219) 

การตรวจสอบเอกสารแนบชว่ยใหคุ้ณทราบวา่: 

 เอกสารแนบใดบา้งทีใ่ชพ้ืน้ทีจ่ดัเกบ็เป็นจํานวนมาก 

 ไฟลใ์ดบา้งทีม่กีารแนบเกนิกวา่หนึง่ครัง้ 

หากมไีฟลถ์ูกแนบมากกวา่หนึ่งครัง้ โปรดพจิารณาวางเอกสารแนบไวใ้นตําแหน่งทีใ่ชร้ว่มกนัและแนะนําผูใ้ชใ้หใ้ชพ้าธไปยงัไฟลเ์หลา่นัน้แทนเอกสารแนบ 

 ผูใ้ชใ้ดบา้งทีจ่ําเป็นตอ้งไดร้บัการแจง้เตอืนเกีย่วกบัปญัหาการใชพ้ื้นทีจ่ดัเกบ็เอกสารแนบขนาดใหญ่ 
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ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิการขัน้ตอนสาํหรบัการจดัการเอกสารแนบ บทบาทของคุณตอ้งมสีทิธิจ์ดัการเนื้อหา - จดัการเอกสารแนบและภาพของเพจรายละเอยีด 

การตรวจสอบเอกสารแนบ 

1 ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ 

2 ในสว่นการจดัการขอ้มลู ใหค้ลกิลงิค์ การจดัการขอ้มลู 

3 ในสว่นจดัการเอกสารแนบและภาพ ใหค้ลกิลงิคจ์ดัการเอกสารแนบ 

4 ทาํอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

งาน การดาํเนินการ 

ดูเอกสารแนบ เลอืกมมุมองในเมนูระดบัเรคคอรด์สาํหรบัเอกสารแนบ 

ลบเอกสารแนบ เลอืก ลบ ในเมนูระดบัเรคคอรด์สาํหรบัเอกสารแนบ ไฟลห์รอื URL ทีถู่กลบจะถูกยา้ยไปยงัเพจ 
รายการทีล่บ และจะถูกลบออกจากฐานขอ้มลูอย่างถาวรหลงัจากผา่น 30 วนัไปแลว้ 
หากคุณตอ้งการลบเอกสารแนบหลายรายการ คุณสามารถใชค้าํสัง่ ลบแบทช์ ได ้
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบั ลบแบทช์ โปรดดูที ่การจดัทาํและการใชร้ายการเอกสารแนบ ทีด่า้นลา่ง 

แทนทีเ่อกสารแนบ ในการแทนทีไ่ฟลด์ว้ยไฟลอ์ืน่ ใหเ้ลอืก แทนที ่ในเมนูระดบัเรคคอรด์สาํหรบัเอกสารแนบ ในเพจ 
แกไ้ข ใหเ้บราสไ์ปทีไ่ฟลใ์หมแ่ละบนัทกึเรคคอรด์ 

ในการแทนที ่URL ดว้ย URL อืน่ ใหค้ลกิ แทนที ่
ป้อนขอ้มลูทีจ่ําเป็นและบนัทกึเรคคอรด์ในเพจ แกไ้ข สาํหรบัคาํแนะนําทีค่รบถว้น โปรดดูที ่
การแนบไฟลแ์ละ URL กบัเรคคอรด์ 

แสดงจํานวนเรคคอรด์ ในการแสดงจํานวนของเรคคอรด์เอกสารแนบทีต่รงกนักบัฟิลเตอรร์ายการปจัจุบนัหรอืขอ้กาํหนดอืน่ๆ 
ใหค้ลกิปุ่ม เมนู และเลอืก จํานวนเรคคอรด์ 

การจดัทาํและการใช้รายการเอกสารแนบ 
คณุสามารถจํากดัการแสดงเรคคอรด์ในปจัจุบนัใหแ้สดงเฉพาะเรคคอรด์ทีต่รงกบัเกณฑ์ทีเ่ฉพาะเจาะจงได ้(เชน่ ขนาดไฟลท์ีใ่หญ่กวา่คา่ทีร่ะบุ เอกสารแนบในประเภททีเ่ฉพาะเจาะจง และอืน่ๆ) 
คณุสามารถบนัทกึขอ้กาํหนดเหลา่นี้เป็นรายการทีต่ัง้ชือ่ไวท้ีคุ่ณสามารถนํามาใชใ้หมไ่ดเ้มือ่ใดกต็ามทีค่ณุแสดงเพจ จดัการเอกสารแนบ 

เมือ่มรีายการ คณุจะสามารถทาํงานต่างๆ ต่อไปนี้ได:้ 

งาน การดาํเนินการ 

จดัทาํรายการใหม่ ในการจดัทาํรายการใหม่ ใหค้ลกิปุ่ม เมนู และเลอืก จดัทาํรายการใหม่ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การทาํงานกบัรายการ 

แสดงฟิลเตอรร์ายการ ในการแสดงเกณฑฟิ์ลเตอรร์ายการในปจัจุบนั ใหค้ลกิปุ่ม เมนู และเลอืก แสดงฟิลเตอรร์ายการ เพจ รายการ View 
จะแสดงเกณฑใ์นปจัจุบนัในแทบ็ ขอ้มลูฟิลเตอร ์และฟิลด์ทีเ่ลอืกในแทบ็ ฟิลด์ทีเ่ลอืก 

แกไ้ขรายการ ในการแกไ้ขเกณฑ์รายการในปจัจุบนัของคณุ ใหค้ลกิปุ่ม เมนู และเลอืก แกไ้ขรายการ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่
การทาํงานกบัรายการ 
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งาน การดาํเนินการ 

บนัทกึรายการ เมือ่การกาํหนดรายการของคณุเสรจ็สมบูรณ์แลว้ 
คณุสามารถบนัทกึการกาํหนดรายการของคณุเอาไวเ้พือ่นํามาใชใ้หมอ่กีครัง้ในอนาคตได ้คลกิปุ่ม เมนู และเลอืก บนัทกึรายการ 
ป้อนชือ่รายการและคลกิ บนัทกึและรนั ในเพจ แกไ้ขรายการ 

เอก็ซป์อรต์รายการ คณุสามารถเอก็ซป์อรต์รายการของเอกสารแนบทีแ่สดงอยู่ในปจัจุบนัออกมาเป็นไฟลไ์ด ้คลกิปุ่ม เมนู และเลอืก 
รายการทีส่ง่ออกขอ้มลู สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การเอก็ซป์อรต์เรคคอรด์ในรายการ 

ลบแบทช์ ในการลบเอกสารแนบทัง้หมดทีแ่สดงในรายการ ใหค้ลกิปุ่ม เมนู และเลอืก ลบแบทช์ เมือ่ไดร้บัการพรอมต์ ใหค้ลกิ ตกลง 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่เพจควิการลบและเรยีกคนืแบทช์ (ในหน้า 674) 

 
 

การจดัการภาพของเพจรายละเอียด 
จากสว่นการจดัการขอ้มลูของโฮมเพจการจดัการ คณุสามารถเขา้ใชเ้พจจดัการภาพของเพจรายละเอยีด ซึง่คุณจะสามารถตรวจสอบภาพทีเ่ชือ่มโยงกบัเพจรายละเอยีดได ้

เพจจดัการภาพของเพจรายละเอยีดจะแสดงเฉพาะภาพทีป่รากฏบนเพจรายละเอยีด และเป็นตําแหน่งสว่นกลางสาํหรบัการจดัการภาพดงักลา่วทัง้หมด อกีทางเลอืกหนึง่ 
คณุสามารถเขา้ชมเพจรายละเอยีดและจดัการภาพทลีะภาพได ้การตรวจสอบภาพจะช่วยคณุระบุว่าภาพใดบา้งทีใ่ชเ้นื้อทีจ่ดัเกบ็ปรมิาณมาก 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิการขัน้ตอนสาํหรบัการจดัการภาพของเพจรายละเอยีด บทบาทของคณุตอ้งมสีทิธิต์่อไปนี้ในการจดัการ: ประเภทการจดัการเนื้อหา: 

 จดัการเนื้อหา 

 จดัการเนื้อหา - จดัการเอกสารแนบและภาพของเพจรายละเอยีด 

ในการจดัการภาพของเพจรายละเอียด 

1 ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ 

2 ในสว่นการจดัการขอ้มลู ใหค้ลกิลงิค์ การจดัการขอ้มลู 

3 ในสว่นจดัการเอกสารแนบและภาพ ใหค้ลกิลงิคจ์ดัการภาพของเพจรายละเอยีด 

4 เพจจดัการภาพของเพจรายละเอยีดจะเปิดขึน้ ซึง่มคีอลมัน์ดงัต่อไปนี้: 

 ภาพ ภาพขนาดเลก็ 

 ขนาด (ไบต์) ขนาดของภาพทีจ่ดัเกบ็ใน Oracle CRM On Demand 

 จดัทาํโดย ชือ่ผูใ้ชข้องผูใ้ชท้ีเ่พิม่ภาพนัน้ 

 แก้ไขโดย ชือ่ผูใ้ชข้องผูใ้ชท้ีแ่กไ้ขภาพครัง้ลา่สดุ 

 แก้ไขครัง้ล่าสุด วนัทีแ่ละเวลาแกไ้ขภาพครัง้ลา่สุด 

 ประเภทออบเจกต์ ประเภทของเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงกบัภาพนัน้ 

 ID ออบเจกต์ ID แถวของเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงกบัภาพนัน้ 

5 ทาํอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 
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 หากตอ้งการลบภาพ ใหเ้ลอืก ลบ ในเมนูระดบัเรคคอรด์สาํหรบัภาพนัน้ แลว้ทาํตามพรอมต์ 

 หากตอ้งการดาวน์โหลดภาพ ใหเ้ลอืก ดาวน์โหลด ในเมนูระดบัเรคคอรด์สาํหรบัภาพนัน้ แลว้ทาํตามพรอมต์ 

 หากตอ้งการแทนทีภ่าพ ใหเ้ลอืก แทนที ่ในเมนูระดบัเรคคอรด์สาํหรบัภาพนัน้ แลว้ทาํตามพรอมต์ 

 ในการจํากดัจํานวนภาพทีแ่สดงในรายการ ใหค้ลกิเมนูดรอปดาวน์และเปลีย่นแปลงการเลอืก 

รายการดรอปดาวน์นี้ประกอบดว้ยรายการมาตรฐานซึง่มาพรอ้มกบัแอปพลเิคชนั 

 ในการเอก็ซป์อรต์รายการ ใหค้ลกิ เมนู และเลอืก เอก็ซป์อรต์รายการ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การเอก็ซป์อรต์เรคคอรด์ในรายการ 

 ในการจดัทาํรายการใหม่ ใหค้ลกิ จดัทาํรายการใหม่ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การทาํงานกบัรายการ 
 

การตัง้ค่าสคริปต์การประเมิน 
คณุสามารถตัง้คา่สครปิตก์ารประเมนิเพือ่ชว่ยเหลอืผูใ้ชใ้นการทาํตามกระบวนการทีส่อดคลอ้งกนัในการรวบรวมขอ้มลูและตดัสนิใจ สครปิต์การประเมนิสามารถใชใ้นการประเมนิคณุภาพของลดี 
ประเมนิโอกาสทางการขาย แนะนําวธิโีตต้อบแกฝ่่ายบรกิารลูกคา้ สาํรวจความพงึพอใจของลกูคา้ และอืน่ๆ การตอบกลบัการประเมนิจะไดร้บัการใหค้ะแนน ระบุน้ําหนกั 
และเปรยีบเทยีบกบัเกณฑท์ีร่ะบุเพือ่หาผลลพัธ์หรอืสาเหตุของการดําเนนิการทีเ่หมาะสม 

ดว้ย Oracle CRM On Demand คณุสามารถตัง้คา่สครปิต์การประเมนิทีช่ว่ยใหบ้รษิทัของคุณสามารถ: 

 บนัทกึขอ้มลูกจิกรรมสาํหรบัการตดิต่อจากฝา่ยขาย งาน หรอืการนดัหมาย 

 ดําเนนิการสาํรวจความพงึพอใจของลกูคา้ 

 รวบรวมการตอบกลบัเกีย่วกบัแผนธุรกจิ 

 ประเมนิคณุภาพของลดีโดยอตัโนมตั ิ

 รวบรวมการตอบกลบัเกีย่วกบัวตัถุประสงค์ 

 ประเมนิโอกาสทางการขาย (โดยใชว้ธิกีารขายในบรษิทัของคุณ) 

 ทาํการสาํรวจความพงึพอใจของลกูคา้สาํหรบัเรคคอรด์ผูต้ดิต่อและคาํขอบรกิาร 

 ใชส้ครปิต์การตดิต่อสาํหรบัเรคคอรด์คาํขอบรกิาร 

ในการคน้หาขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัสครปิต์การประเมนิ หรอืตอ้งการดูคาํแนะนําทลีะขัน้ตอนสาํหรบัการจดัทาํสครปิต์การประเมนิ ดูหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 เกีย่วกบัสครปิต์การประเมนิ (ในหน้า 693) 

 การจดัทาํสครปิต์การประเมนิ (ในหน้า 696) 
 

เก่ียวกบัสคริปตก์ารประเมิน 
สครปิต์การประเมนิ เป็นชดุคาํถามทีช่ว่ยใหผู้ใ้ชร้วบรวมขอ้มลูลกูคา้ สครปิต์การประเมนิสามารถใชต้รวจสอบคณุสมบตัขิองลดี ประเมนิโอกาสทางการขาย แนะนําการตดิต่อของฝา่ยบรกิารลกูคา้ 
สาํรวจความพงึพอใจลกูคา้ บนัทกึขอ้มลูกจิกรรม เป็นตน้ 

คณุสามารถใหค้ะแนนคาํตอบของลกูคา้ ก◌ําหนดน้ําหนกัทีแ่ตกต่างกนัสาํหรบัคาํถาม และจํากดัการตดัสนิใจ นอกจากนี้ คณุสามารถแมปฟิลด์ในระหวา่งการประเมนิไปยงัเรคคอรด์หลกั 
และรนัรายงานและวเิคราะหต์ามฟิลด์เหลา่นัน้ไดใ้นภายหลงั 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน: ในการดําเนินการตามขัน้ตอนทีไ่ดอ้ธบิายในหวัขอ้นี้ บทบาทของคณุตอ้งมสีทิธิ ์จดัการเนื้อหา 
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สคริปต์การประเมินมีวิธีใช้งานอย่างไร 
กระบวนการใชส้ครปิต์การประเมนิมดีงันี้: 

1 ผูใ้ชจ้ะเปิดสครปิต์การประเมนิจากเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ สครปิต์การประเมนิทีเ่หมาะสม (กาํหนดโดยคา่ฟิลด์เรคคอรด์ทีร่ะบุ) จะแสดงอยู่ในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ 
ผูใ้ชส้ามารถคน้หาสครปิต์การประเมนิอืน่ๆ ไดห้ากจําเป็น  

2 ดว้ยการใชค้าํถามในการประเมนิ ผูใ้ชจ้ะรวบรวบขอ้มลูทีส่าํคญัของลกูคา้ เชน่ รายละเอยีดเกีย่วกบัคณุภาพของลดีการขาย 
และเลอืกคาํตอบทีถู่กตอ้งสาํหรบัแต่ละคาํถามจากรายการดรอปดาวน์ตวัเลอืก   

3 คะแนนจะถูกคาํนวณโดยอตัโนมตัติามค◌ําตอบ และเรคคอรด์จะไดร้บัการอปัเดต เชน่ ลดีทีจ่ดัประเภทเป็นผา่นคณุสมบตัหิรอืปฏเิสธ   

4 คาํตอบของคาํถามจะถูกแมปเป็นคา่ฟิลด์ในเรคคอรด์ ดงันัน้จงึสามารถเขา้ใชค้าํตอบไดง้า่ยและใชใ้นการรายงานได้   

5 การประเมนิทีส่มบูรณ์จะถูกจดัเกบ็และเขา้ใชไ้ดใ้นสว่นเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งของเรคคอรด์หลกั   

สคริปต์การประเมินประเภทใดท่ีคณุจดัทาํได้ 
คณุสามารถตัง้คา่ประเภทของสครปิต์การประเมนิไดห้ลายประเภท แต่ละประเภทเหมาะสาํหรบังานเฉพาะอย่าง ใชป้ระเภทสครปิต์ดงันี้: 

 การสาํรวจข้อมูลบริษทั: ใชป้ระเภทนี้ในการสาํรวจลกูคา้แต่ละราย 

 การประเมินกิจกรรม: ใชป้ระเภทนี้เพือ่บนัทกึขอ้มลูการตดิต่อผูต้ดิต่อและบรษิทัทีม่คีณุคา่ 

 การประเมินแผนธุรกิจ: ใชป้ระเภทนี้เพือ่อนุญาตใหพ้นกังานขายสามารถรวบรวมขอ้มลูทีจ่ะช่วยในการกาํหนดประสทิธผิลของแผนธุรกจิ 

 สคริปต์ผูติ้ดต่อ: ใชป้ระเภทนี้ในการสาํรวจความพงึพอใจของลกูคา้ทีม่ตี่อผูต้ดิต่อแต่ละราย 

 คณุสมบติัลีด: ใชป้ระเภทนี้เพือ่ชว่ยใหพ้นกังานขายระบุลดีทีม่คีณุสมบตั ิการใชส้ครปิต์สาํหรบังานนี้จะลดความจําเป็นในการฝึกอบรมและบงัคบัใหล้ดีมคีณุสมบตัอิย่างสมํา่เสมอ 

หมายเหตุ: สครปิต์คณุสมบตัลิดีอาจไมส่ามารถตัง้คา่ฟิลด์สถานะในลดีใหเ้ป็น ผา่นคุณสมบตั ิหากบางฟิลด์ในลดีไมไ่ดร้บัการป็อปปเูลท สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่
ฟิลด์ทีจ่ําเป็นสาํหรบัคณุสมบตัลิดี 

 การประเมินวตัถปุระสงค์: ใชป้ระเภทนี้เพือ่อนุญาตใหพ้นกังานขายสามารถรวบรวมขอ้มลูทีจ่ะช่วยในการกาํหนดประสทิธผิลของวตัถุประสงค ์

 การประเมินโอกาสทางการขาย: ใชป้ระเภทนี้ในการกาํหนดวธิกีารขาย และช่วยใหพ้นกังานขายประเมนิโอกาสทางการขาย เพือ่ใหพ้นกังานขายสามารถปรบักลยุทธ์การขายขณะทาํขอ้ตกลง 

 คาํขอบริการ - สคริปต์: ใชป้ระเภทนี้เพือ่ชว่ยใหพ้นกังานฝา่ยบรกิารประเมนิคาํขอบรกิาร เชน่ เพือ่กาํหนดความสาํคญัหรอืพาธทัง้หมดสาํหรบัคําขอ 
การใชส้ครปิต์สาํหรบังานนี้จะลดความจําเป็นในการฝึกอบรมและบงัคบัใหม้กีารบรกิารลูกคา้อย่างสมํ่าเสมอ 

 คาํขอบริการ - สํารวจ: ใชป้ระเภทนี้ในการจดัการสาํรวจความพงึพอใจของลกูคา้ (ทีเ่ชือ่มโยงกบัเหตุการณ์บรกิารเฉพาะ) 

ประเภทการประเมนิแต่ละประเภทเชือ่มโยงกบัประเภทเรคคอรด์ทีส่อดคลอ้งกนัดงันี้: การนดัหมาย การตดิต่อจากฝา่ยขาย หรอืงาน บรษิทั แผนธุรกจิ ผูต้ดิต่อ ลดี วตัถุประสงค์ โอกาสทางการขาย 
หรอืคาํขอบรกิาร หากจําเป็น คณุสามารถจดัทาํการประเมนิในแต่ละประเภทไดห้ลายรายการ และแสดงสครปิต์ทีเ่หมาะสมสาํหรบัผูใ้ช ้สครปิต์จะอา้งองิเกณฑต์ามเรคคอรด์ทีร่ะบ ุ  

กระบวนการจดัทาํสคริปตก์ารประเมิน 
คณุตอ้งทาํงานหลายอย่างในการตัง้คา่สครปิต์การประเมนิ  

1 ปรบัแต่งฟิลเตอรส์ครปิต์การประเมนิ  

ฟิลเตอรน์ี้ใหค้ณุกาํหนดเกณฑ์ทีใ่ชใ้นการระบุการประเมนิทีเ่หมาะสมกบังาน ตามคา่ฟิลด์เรคคอรด์ทีร่ะบุ  

เชน่ สครปิต์การประเมนิคุณสมบตัลิดีอาจตัง้คา่ดว้ยฟิลเตอรเ์หลา่นี้: 

 ชัน้บรษิทั = ทอง   
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 สว่น = ขนาดใหญ่ 

 พืน้ที ่= ตะวนัตก   

จากนัน้ เมือ่ผูใ้ชเ้ปิดสครปิต์การประเมนิจากเรคคอรด์ลดีทีม่คีา่ทีส่อดคลอ้งกนั สครปิต์คณุสมบตัลิดีทีถู่กตอ้งจะแสดงในรายการ 

สครปิต์การประเมนิทกุประเภทใชฟิ้ลด์ฟิลเตอรเ์ดยีวกนัสีฟิ่ลด์ แต่ละฟิลด์มรีายการคา่สาํหรบัเลอืกทีก่าํหนดไว ้ในการปรบัแต่งฟิลเตอร์ คณุตอ้ง:   

a ป้อนชือ่ทีแ่สดงในฟิลด์ฟิลเตอรแ์ละคา่รายการสาํหรบัเลอืกสาํหรบัแต่ละประเภทเรคคอรด์ทีค่ณุตอ้งการจดัทาํสครปิต์การประเมนิ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัทาํสครปิต์การประเมนิ (ในหน้า 696) 

b เพิม่ฟิลด์ฟิลเตอรใ์นโครงรา่งเพจสาํหรบัแต่ละประเภทเรคคอรด์ทีคุ่ณตอ้งการจดัทําสครปิต์การประเมนิ 

2 จดัทาํสครปิต์การประเมนิ: 

a ป้อนรายละเอยีดสครปิต์ 

b เพิม่เกณฑ์ (คําถาม) ในสครปิต์ 

c เพิม่รายการคาํตอบทีเ่ป็นไปไดส้าํหรบัแต่ละคําถาม 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัขัน้ตอนเหลา่นี้ โปรดดูที ่การจดัทาํสครปิต์การประเมนิ (ในหน้า 696) 

3 ใหส้ทิธิผ์ูใ้ชเ้ขา้ใชส้ครปิต์: 

a สาํหรบัแต่ละบทบาทผูใ้ชท้ีต่อ้งใชส้ครปิต์การประเมนิ ใหต้ัง้คา่บทบาทผูใ้ชแ้ละโปรไฟลก์ารเขา้ใช:้ 

 การจดัทาํการประเมิน เพือ่ใหผู้ใ้ชส้ามารถจดัทาํสครปิต์การประเมนิได้ คณุตอ้งใหส้ทิธิเ์ขา้ใชป้ระเภทเรคคอรด์การประเมนิแกบ่ทบาทของผูใ้ช ้ซึง่หมายความวา่ 
การตัง้คา่ระดบัการเขา้ใชข้องโปรไฟลก์ารเขา้ใชด้ฟีอลต์และโปรไฟล์การเขา้ใชข้องเจา้ของสาํหรบับทบาทของผูใ้ช ้ตอ้งไดร้บัการตัง้คา่อย่างน้อยทีส่ดุเป็น อ่าน/เขยีน 
สาํหรบัประเภทเรคคอรด์การประเมนิ นอกจากนี้ การตัง้คา่การเขา้ใชป้ระเภทเรคคอรด์สาํหรบับทบาท ตอ้งเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย มสีทิธิเ์ขา้ใชง้านและสามารถจดัทาํได้ 
ไวส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์การประเมนิ 

 การดกูารประเมิน เพือ่ใหผู้ใ้ชส้ามารถดูรายละเอยีดการประเมนิได้ คณุตอ้งใหส้ทิธิอ์่านประเภทเรคคอรด์การประเมนิแกบ่ทบาทของผูใ้ช ้ซึง่หมายความวา่ 
การตัง้คา่ระดบัการเขา้ใชข้องโปรไฟลก์ารเขา้ใชด้ฟีอลต์และโปรไฟล์การเขา้ใชข้องเจา้ของสาํหรบับทบาทของผูใ้ช ้ตอ้งไดร้บัการตัง้คา่อย่างน้อยทีส่ดุเป็น อ่านอย่างเดยีว 
สาํหรบัประเภทเรคคอรด์การประเมนิ นอกจากนี้ การตัง้คา่การเขา้ใชป้ระเภทเรคคอรด์สาํหรบับทบาทตอ้งเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย มสีทิธิเ์ขา้ใชง้านและสามารถจดัทาํได ้
ไวส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์การประเมนิ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่บทบาทผูใ้ช ้โปรดดูที ่การเพิม่บทบาท (ในหน้า 258) สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่โปรไฟล์การเขา้ใช ้โปรดดูที ่
กระบวนการตัง้คา่โปรไฟล์การเขา้ใช ้(ในหน้า 277) 

b สาํหรบัแต่ละประเภทเรคคอรด์ทีคุ่ณจดัทาํสครปิต์การประเมนิ ใหเ้พิม่สว่นสครปิต์การประเมนิทีเ่หมาะสมในขอ้มลูทีแ่สดงบนเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการปรบัแต่งโครงรา่งเพจ โปรดดูที ่การปรบัแต่งโครงรา่งเพจแบบสแตตกิ (ในหน้า 139) 

ตวัอย่างสคริปต์การประเมิน  
สครปิต์ทัว่ไปทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัอาจตอ้งการตัง้คา่คอื สครปิต์คุณสมบตัลิดี ซึง่ใชใ้นการกาํหนดวา่ลดีผา่นคณุสมบตัหิรอืปฏเิสธ  

ตารางต่อไปนี้แสดงตวัอย่างคา่ทีอ่าจใชส้าํหรบัสครปิต์ดงักลา่ว 

ฟิลดส์คริปต์ ตวัอย่างคา่ 

ประเภท คณุสมบตัลิดี 

คะแนนขัน้ตํ่า 50 



การจดัการ Oracle CRM On Demand 

 

696  การจดัการ Oracle CRM On Demand Release 37 
สงิหาคม 2018 
 

ฟิลดส์คริปต์ ตวัอย่างคา่ 

คา่ผลลพัธ์ถา้ถงึตามเกณฑข์ัน้ตํ่า ผา่นคณุสมบตั ิ

คา่ผลลพัธ์ถา้ไมถ่งึตามเกณฑข์ัน้ตํ่า ตดัสทิธิ ์

ฟิลด์ทีจ่ะแมปคา่ผลลพัธ์ดว้ย คาํอธบิาย 

ตวัอย่างเกณฑส์าํหรบัสครปิต์คุณสมบตัลิดีแสดงในตารางต่อไปนี้ 

เกณฑ์ น้ําหนัก 

สถานะปจัจุบนัของงบประมาณของคุณคอืสถานะใด 50 

อะไรเป็นตวัผลกัดนัระยะเวลาสาํหรบัโครงการนี้ 25 

มกีารวางแผนทีจ่ะทาํการตดัสนิใจเมือ่ใด 25 

ตวัอย่างคาํตอบและคะแนนสาํหรบัคาํถาม "สถานะปจัจุบนัของงบประมาณของคุณคอืสถานะใด" แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ 

คําตอบ คะแนน 

งบประมาณทีอ่นุมตั ิ 100 

งบประมาณทีป่ฏเิสธ 0 

คะแนนสาํหรบัแต่ละเกณฑจ์ะถูกคาํนวณโดยคณูน้ําหนกัของเกณฑก์บัคะแนนสาํหรบัคาํตอบ โดยทีน้ํ่าหนกัคดิเป็นเปอรเ์ซน็ต์ ในตวัอย่างนี้ หากผูใ้ชเ้ลอืกงบประมาณทีอ่นุมตั ิ
คะแนนสาํหรบัคาํถามจะคาํนวณดงันี้: 

(0.5 * 100) = 50 

คะแนนรวมสาํหรบัสครปิต์คอื ผลรวมคะแนนของเกณฑ์ทัง้หมด หากผลลพัธ์สดุทา้ยของสครปิต์ตรงตามหรอืเกนิขัน้ตํ่าทีก่าํหนดไวใ้นสครปิต์ คา่ในฟิลด์คาํอธบิายในเพจรายละเอยีดลดีจะกาํหนดเป็น 
ผา่นคณุสมบตั ิหากคะแนนตํ่ากวา่ขัน้ตํ่า คา่ในฟิลด์จะถูกตัง้คา่เป็น ตดัสทิธิ ์

เมือ่คาํนวณคะแนนการประเมนิ จะใชก้ฎต่อไปนี้: 

 คะแนนสาํหรบัคาํถามแต่ละคาํถามจะถูกปดัเป็นจุดทศนยิมหนึง่ตําแหน่งทีใ่กลเ้คยีงทีส่ดุ  

 คะแนนการประเมนิโดยรวมจะถูกปดัเป็นจาํนวนเตม็ทีใ่กลเ้คยีงทีส่ดุ 

 กฎการปดัเศษเป็นไปตามกฎคณติศาสตร์มาตรฐาน ดงันัน้ คา่ทศนยิมทีน้่อยกวา่ 0.5 จะถูกปดัลง ในขณะทีค่า่ทศนยิมทีม่ากกวา่ 0.5 จะถูกปดัขึน้ 
 

การจดัทาํสคริปตก์ารประเมิน 
ในการปรบัแต่งฟิลเตอรส์ครปิต์การประเมนิและจดัทาํสครปิต์การประเมนิ ใหท้าํตามขัน้ตอนในหวัขอ้นี้ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน: 

 ในการทาํขัน้ตอนนี้ บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิจ์ดัการการประเมนิและสทิธิจ์ดัการเนื้อหา 

 หากจําเป็น ปรบัแต่งคา่รายการสาํหรบัเลอืกและฟิลด์ทีค่ณุตอ้งการใชเ้ป็นสว่นหนึ่งของเกณฑ์การประเมนิ เชน่ 
คณุสามารถเพิม่ฟิลด์ทีก่าํหนดเองเพือ่แสดงขอ้มลูทีร่วบรวมในระหวา่งการสมัภาษณ์ลกูคา้ เมือ่คณุกาํหนดสครปิต ์คณุสามารถแมปคาํตอบไปยงัฟิลด์ทีก่าํหนดเองเหลา่นัน้ 

 กอ่นทีค่ณุจะเริม่จดัทาํสครปิต์การประเมนิ โปรดดทูี ่เกีย่วกบัสครปิต์การประเมนิ (ในหน้า 693) 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้พิม่ฟิลด์ใหมใ่นโครงรา่งเพจสาํหรบัเรคคอรด์นัน้ สาํหรบัคาํแนะนํา โปรดดทูี ่การปรบัแต่งโครงรา่งเพจแบบสแตตกิ (ในหน้า 139) 

หมายเหตุ: คณุไมส่ามารถแปลสว่นประกอบของสครปิตก์ารประเมนิโดยตรงใน Oracle CRM On Demand หากคณุตอ้งการใชส้ครปิต์การประเมนิในภาษาต่างๆ มากกวา่หนึง่ภาษา 
คณุตอ้งสรา้งเวอรช์นัของสครปิต์ในแต่ละภาษา 
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คณุสามารถใชฟิ้ลเตอรส์ครปิต์การประเมนิเพือ่ระบุวา่ สครปิต์ใดเหมาะสาํหรบันําเสนอต่อผูใ้ชส้าํหรบัแต่ละงาน โดยพจิารณาจากเกณฑเ์รคคอรด์ทีร่ะบุไว ้
กระบวนการต่อไปนี้จะอธบิายวธิกีารปรบัแต่งฟิลเตอรส์ครปิต์การประเมนิ 

ในการปรบัแต่งฟิลเตอรส์คริปต์การประเมิน (ไมจ่าํเป็น) 

1 ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ 

2 คลกิทีล่งิค ์การปรบัแต่งแอปพลเิคชนั 

3 คลกิ การประเมนิ ใตก้ารตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ 

4 คลกิ การตัง้คา่ฟิลด์การประเมนิ 

5 คลกิ แกไ้ข และแกไ้ขคอลมัน์ ชือ่ทีแ่สดง ของแต่ละฟิลเตอร ์1, 2, 3 และ 4 

6 สาํหรบัแต่ละฟิลด์ คลกิ แกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืก และตัง้คา่ในรายการสาํหรบัเลอืก 

คําแนะนํา: ใชค้า่ดฟีอลต ์<ไมม่คีา่> ทีด่า้นบนของตวัเลอืกรายการสาํหรบัเลอืก หรอืจนกวา่คณุตอ้งการบงัคบัใหพ้นกังานเลอืกรายการใดๆ จากรายการสาํหรบัเลอืก 

7 บนัทกึเรคคอรด์ 

8 ในการเปลีย่นป้ายชือ่ฟิลด์เหลา่นี้ในเพจเรคคอรด์ทีพ่นักงานของคุณใช ้ใหไ้ปทีส่ว่น การตัง้คา่ฟิลด์ ของประเภทเรคคอรด์แต่ละประเภททีค่ณุกาํลงัรนัสครปิต์การประเมนิ  

หมายเหตุ: คา่รายการสาํหรบัเลอืกคา่เดยีวกนัทีค่ณุตัง้ค่าสาํหรบัฟิลด์การประเมนิจะแสดงในเรคคอรด์อืน่ๆ เหลา่นี้ อย่างไรกต็าม 
คณุสามารถปรบัแต่งชือ่ทีแ่สดงสาํหรบัฟิลด์เหลา่นี้ไดส้าํหรบัแต่ละประเภทเรคคอรด์ 

ในการจดัทาํสคริปต์การประเมิน 

1 ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ 

2 คลกิทีล่งิค ์การจดัการขอ้มลู 

3 คลกิทีล่งิคส์ครปิต์การประเมนิ 

4 คลกิ การประเมนิใหม่ ในเพจรายการประเมนิ 

5 กรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นในเพจแกไ้ขการประเมนิ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายขอ้มลูฟิลด์สาํหรบัการประเมนิ ผูดู้แลระบบสามารถเพิม่ เปลีย่นป้ายชือ่ หรอืลบฟิลด์ได ้ดงันัน้ฟิลด์ทีคุ่ณเหน็อาจแตกต่างจากตารางนี้  

ฟิลด ์ คาํอธบิาย 

ชือ่ ไมเ่กนิ 50 ตวัอกัษร 

ใชช้ือ่ทีอ่ธบิายทีร่วมวตัถุประสงคข์องสครปิต์ หากพนักงานของบรษิทัของคณุใชภ้าษาหลายภาษา 
ใหร้วมภาษาไวใ้นชือ่สครปิต์ดว้ย 

ประเภท กาํหนดประเภทเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงกบัสครปิต์ ตวัเลอืกทีส่ามารถใชไ้ดค้อื การสาํรวจขอ้มลูบรษิทั การประเมนิกจิกรรม 
การประเมนิแผนธุรกจิ สครปิต์ผูต้ดิต่อ คณุสมบตัลิดี การประเมนิวตัถุประสงค์ การประเมนิโอกาสทางการขาย 
คาํขอบรกิาร - สครปิต ์และคาํขอบรกิาร - สํารวจ 
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ฟิลด ์ คาํอธบิาย 

ใชง้าน เฉพาะสครปิต์ทีใ่ชง้านเทา่นัน้ทีแ่สดงต่อผูใ้ช ้

ฟิลเตอร ์1, 2, 3, 4 แสดงป้ายชือ่ทีค่ณุตัง้คา่สาํหรบัชนดิการประเมนิ 

คะแนนขัน้ตํ่า (1-100) ใชใ้นการคาํนวณผลลพัธ์ของสครปิต์ หากคะแนนของสครปิต์เทา่กบัหรอืสงูกวา่คะแนนขัน้ตํ่า 
แสดงวา่ผลลพัธ์ตรงตามเกณฑ ์

ฟิลด์ทีจ่ะแมปคะแนนดว้ย กาํหนดฟิลด์ทีจ่ะแสดงคะแนนในเรคคอรด์หลกั 

คา่ผลลพัธ์ถา้ถงึตามเกณฑข์ัน้ตํ่า (ไมจ่ําเป็น) กาํหนดคา่ทีจ่ะแสดงหากผลลพัธ์ตรงตามเกณฑ์ เชน่ หากลดีตรงตามเกณฑ์คณุสมบตั ิฟิลด์นี้จะแสดง 
ผา่นคณุสมบตั ิ

คา่ผลลพัธ์ถา้ไมถ่งึตามเกณฑข์ัน้ตํ่า (ไมจ่ําเป็น) กาํหนดคา่ทีจ่ะแสดงหากเกณฑข์ัน้ตํ่าไมต่รงตามทีก่ําหนด เชน่ หากลดีไมต่รงตามเกณฑค์ุณสมบตั ิ
ฟิลด์นี้จะแสดง ปฏเิสธ 

ฟิลด์ทีจ่ะแมปคา่ผลลพัธ์ดว้ย (ไมจ่ําเป็น) กาํหนดฟิลด์ทีจ่ะแสดงผลลพัธ์ในเรคคอรด์หลกัเมือ่สครปิต์เสรจ็สมบูรณ์ 

ลบกลอ่งความเหน็ เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้เพือ่ลบความสามารถในการเพิม่ความเหน็เมือ่ทาํการประเมนิเสรจ็สิน้ 
หากยกเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ กลอ่งความเหน็จะปรากฏขึน้ และคุณจะสามารถป้อนความเหน็เมือ่ประเมนิเสรจ็ 

การควบคุมการตอบกลบั กาํหนดการควบคุมทีจ่ะใชส้าํหรบัการเพิม่การตอบกลบัเกณฑ์การประเมนิ ตวัเลอืกคอื: ดรอปดาวน์ หรอื ชอ่งตวัเลอืก 

หมายเหตุ: สครปิต์การประเมนิตอ้งทาํงานและมเีกณฑท์ีก่าํหนดอย่างน้อยหนึง่เกณฑ์ กอ่นทีจ่ะแสดงบนเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ 

6 คลกิ บนัทกึ 

7 ในเพจรายละเอยีดการประเมนิ ในสว่นเกณฑ ์ใหค้ลกิ ใหม่ หรอื แกไ้ข 

8 ในเพจเกณฑ ์ใหก้รอกขอ้มลูใหค้รบถว้น 

ตารางต่อไปนี้อธบิายฟิลด์ตา่งๆ ทีค่ณุกรอกเพือ่ใชเ้ป็นเกณฑ์ 

ฟิลด ์ คาํอธบิาย 

ใบสัง่ กาํหนดลาํดบัของคาํถามทีจ่ะปรากฏต่อผูใ้ชข้ณะทําการประเมนิ 

ชือ่เกณฑ์ ชือ่เชงิอธบิายอย่างสัน้ทีใ่ชส้รปุคาํถาม ฟิลด์นี้จํากดัความยาวที ่20 ตวัอกัษร 

คําถาม คาํถามทีผู่ใ้ชต้อบ ฟิลด์นี้จํากดัความยาวที ่50 ตวัอกัษร 

น้ําหนัก เปอรเ์ซน็ต์ตัง้แต่ 0 ถงึ 100 ทีใ่ชแ้สดงความสาํคญัของคาํถาม 

ผลรวมน้ําหนกัสาํหรบัทุกคาํถามตอ้งเทา่กบั 100 

แมปคาํตอบกบัฟิลด์ ระบุฟิลด์ในเรคคอรด์หลกัสาํหรบัแมปคาํตอบกบัคําถามในฟิลด์คาํถาม 
การแมปคาํตอบไปทีเ่รคคอรด์หลกัจะทาํใหม้คี่าในการรวม การรายงาน และรายการ 

9 ในเพจรายละเอยีดการประเมนิ ใหค้ลกิทีช่ ือ่เกณฑแ์ต่ละชือ่ แลว้คลกิทีปุ่่ม ใหม ่หรอื แกไ้ข ในสว่นคาํตอบ 

10 ในเพจคําตอบ ใหก้รอกขอ้มลูดงันี้: 

ฟิลด ์ คาํอธบิาย 

ใบสัง่ กาํหนดลาํดบัของคาํตอบทีจ่ะปรากฏต่อผูใ้ชข้ณะทาํการประเมนิ 
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ฟิลด ์ คาํอธบิาย 

คําตอบ ป้อนคาํตอบทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัผูใ้ชเ้พือ่เลอืกคาํถาม ตอ้งมไีมเ่กนิ 30 ตวัอกัษร 

คะแนน จํานวนคะแนนทีส่มัพนัธ์กบัคาํตอบ 

คะแนนสาํหรบัคาํตอบทีเ่ลอืกคูณดว้ยน้ําหนกัคาํถามทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่กาํหนดคะแนนของคาํถาม/คาํตอบทัง้หมด 

11 บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 

หมายเหตุ: สาํหรบับทบาทของผูใ้ชแ้ต่ละบทบาททีต่อ้งใชส้ครปิต์การประเมนิ คณุตอ้งตัง้คา่บทบาทผูใ้ชเ้พือ่ใหส้ทิธิใ์นการเขา้ถงึสครปิต์การประเมนิ 
โปรดดูขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้ค่าทีจ่ําเป็นสาํหรบับทบาทผูใ้ชไ้ดท้ี ่เกีย่วกบัสครปิต์การประเมนิ (ในหน้า 693) 

คําแนะนํา: ตรวจสอบวา่แต่ละบทบาทมโีครงรา่งเพจทีร่วมฟิลด์ใหมท่ีค่ณุเพิม่สาํหรบัการประเมนิ 
 

ปลัก๊อินแอปพลิเคชนั 
หวัขอ้นี้มขีอ้มลูเกีย่วกบัการจดัการปลัก๊อนิแอปพลเิคชนั ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุตอ้งเปิดใชง้านปลัก๊อนิใหค้ณุ หากสว่นหวัของปลัก๊อนิแอปพลเิคชนัไมป่รากฏในเพจการจดัการ 
แสดงวา่ไมไ่ดเ้ปิดใชง้านปลัก๊อนิ 

 สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้คา่ Oracle Social Engagement and Monitoring โปรดดูที ่การตัง้คา่ Oracle Social Engagement and 
Monitoring (ในหน้า 699) 

 สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้คา่ Oracle Social Network โปรดดูที ่การกาํหนดการตัง้คา่การใชร้่วมกนักบั Oracle Social Network (ในหน้า 700) 

 สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้คา่ Oracle Eloqua Engage โปรดดูที ่การตัง้คา่การสง่อเีมลโ์ดยใช ้Oracle Eloqua Engage (ในหน้า 702) 
 

การตัง้ค่า Oracle Social Engagement and Monitoring 
กอ่นทีค่ณุจะสามารถใช ้Oracle Social Engagement and Monitoring คณุตอ้งตัง้คา่คณุสมบตัใินการใชง้าน Oracle CRM On Demand กอ่น 
เพือ่จดัทาํเรคคอรด์ผูต้ดิต่อหรอืคาํขอบรกิารทีอ่า้งองิตามการตรวจสอบทางสงัคม  

หมายเหตุ: ในการตัง้คา่ Oracle Social Engagement and Monitoring บทบาทของคณุตอ้งมสีทิธิจ์ดัการการเขา้ใช ้Social Engagement and 
Monitoring ในการใช ้Oracle Social Engagement and Monitoring บทบาทของคณุตอ้งมสีทิธิก์ารใชร้ว่มกนักบั Social Engagement and 
Monitoring 

การตัง้ค่าการเข้าใช้เรคคอรด์ Oracle Social Engagement and Monitoring 

1 นาวเิกตไปที ่การจดัการ จากนัน้ไปที ่Oracle Social Engagement and Monitoring 

2 เลอืกชอ่งสาํหรบัผูต้ดิต่อและคาํขอบรกิาร แลว้คลกิ บนัทกึ 

ในการใชง้านคณุสมบตัคิาํขอบรกิาร ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุตอ้งเพิม่ฟิลด ์Oracle Social Engagement and Monitoring 
ในโครงรา่งเพจคาํขอบรกิารสาํหรบับทบาทของคุณ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดอ่าน การปรบัแต่งโครงร่างเพจแบบสแตตกิ (ในหน้า 139) 
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กระบวนการรวม Oracle Social Network กบั Oracle CRM On 
Demand 
หากบรษิทัของคุณใช ้Oracle Social Network คณุกจ็ะสามารถรวม Oracle Social Network กบั Oracle CRM On Demand หลงัจากทีคุ่ณไดร้วม 
Oracle Social Network กบั Oracle CRM On Demand แลว้ ผูใ้ชใ้นบรษิทัของคณุกจ็ะสามารถใชข้อ้มลูรว่มกนัจากเรคคอรด์ใน Oracle CRM On 
Demand เป็นออบเจกต์ทางสงัคมใน Oracle Social Network 

หมายเหตุ: ผูใ้ชใ้น Oracle Social Network ทีไ่มใ่ชผู่ใ้ชใ้น Oracle CRM On Demand สามารถเขา้ใชอ้อบเจกตท์างสงัคมสาํหรบัเรคคอรด์ทีใ่ชร้ว่มกนัจาก Oracle 
CRM On Demand ได ้หากผูใ้ชร้ายอืน่ไดเ้พิม่พวกเขาลงในออบเจกต์ทางสงัคมใน Oracle Social Network ในทาํนองเดยีวกนั ผูใ้ชใ้น Oracle CRM On 
Demand ทีไ่มม่สีทิธิเ์ขา้ใชเ้รคคอรด์เฉพาะใน Oracle CRM On Demand กจ็ะสามารถเขา้ใชอ้อบเจกต์ทางสงัคมสาํหรบัเรคคอรด์นัน้ใน Oracle Social Network ได ้
หากผูใ้ชร้ายอืน่ไดเ้พิม่พวกเขาลงในออบเจกต์ทางสงัคมใน Oracle Social Network 

ในการรวม Oracle Social Network กบั Oracle CRM On Demand ใหด้ําเนนิการดงัต่อไปนี้: 

1 ตดิต่อ Oracle CRM On Demand Customer Care และขอใหม้กีารเปิดใชง้านสทิธิก์ารจดัการ Oracle Social Network 
สาํหรบับทบาทของผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณ 

หลงัจากทีม่กีารเปิดใชส้ทิธิก์ารจดัการ Oracle Social Network โดย Oracle CRM On Demand Customer Care แลว้ ลงิค ์Oracle 
Social Network กจ็ะสามารถใชง้านไดใ้นสว่นปลัก๊อนิแอปพลเิคชนัของโฮมเพจการจดัการใน Oracle CRM On Demand 

2 ใน Oracle CRM On Demand ใหก้าํหนดการตัง้ค่าการใชร้ว่มกนักบั Oracle Social Network ตามทีอ่ธบิายไวใ้น การกาํหนดการตัง้คา่การใชร้ว่มกนักบั 
Oracle Social Network (ในหน้า 700) 

3 ตัง้คา่โครงรา่งเพจและบทบาทผูใ้ชเ้พือ่ใหผู้ใ้ชส้ามารถใชง้านการใชร้ว่มกนักบั Oracle Social Network ดงัต่อไปนี้: 

 เพิม่สว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัสงัคมลงในโครงรา่งเพจทีเ่หมาะสมสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 

 เปิดใชง้านสทิธิก์ารใชร้่วมกนักบั Oracle Social Network และกําหนดใหแ้ทบ็เวบ็ทางสงัคมพรอ้มใชง้านสาํหรบับทบาทผูใ้ช ้ตามทีจ่ําเป็น 

หมายเหตุ: ผูใ้ชท้ีป่รบัแต่งโครงรา่งเพจทีค่ณุไดเ้พิม่สว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัสงัคมนัน้ จะไมเ่หน็ส่วนสงัคมในโครงรา่งเพจของผูใ้ชต้ามคา่ดฟีอลต์ 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัวธิทีีโ่ครงรา่งเพจสว่นบคุคลโตต้อบกบัโครงรา่งเพจสาํหรบับทบาท โปรดดูที ่วธิทีีโ่ครงรา่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งสว่นบุคคลโตต้อบกบัโครงรา่งเพจสาํหรบับทบาท (ในหน้า 
182) สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการรเีซต็โครงรา่งเพจใหเ้ป็นโครงรา่งดฟีอลต์ โปรดดูที ่การรเีซต็โครงรา่งเพจสว่นบุคคล (ในหน้า 280) 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใช ้Oracle Social Network รว่มกนักบั Oracle CRM On Demand โปรดดูที ่1802518.1 (ID บทความ) ใน My 
Oracle Support 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 การปรบัแต่งโครงรา่งเพจแบบสแตตกิ (ในหน้า 139) 

 การเพิม่บทบาท (ในหน้า 258) 
 

การกาํหนดการตัง้ค่าการใช้ร่วมกนักบั Oracle Social Network 
หวัขอ้นี้จะอธบิายวธิกีาํหนดการตัง้คา่สาํหรบัการรวม Oracle Social Network กบั Oracle CRM On Demand 
คณุตอ้งระบุประเภทเรคคอรด์ทีส่ามารถใชง้านได้สาํหรบัการใชร้ว่มกนัใน Oracle Social Network ประเภทเรคคอรด์ต่อไปนี้ใน Oracle CRM On Demand 
สามารถใชร้ว่มกนัเป็นออบเจกต์ทางสงัคมใน Oracle Social Network ได:้ 

 บรษิทั 
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 โอกาสทางการขาย 

 คาํขอบรกิาร 

คณุสามารถกาํหนดใหป้ระเภทเรคคอรด์เหลา่นี้อย่างน้อยหนึง่ประเภทสามารถใชง้านไดส้าํหรบัการใชร้ว่มกนัใน Oracle Social Network 

คณุยงัตอ้งระบุวา่ฟิลด์ใดจากเรคคอรด์แต่ละประเภททีจ่ะส่งผา่นไปยงั Oracle Social Network สาํหรบัเรคคอรด์แต่ละประเภท คณุสามารถเลอืกไดส้งูสดุ 10 ฟิลดส์าํหรบัเรคคอร์ดใน 
Oracle Social Network และสามารถระบุลาํดบัการแสดงผลของฟิลด์ได ้

หมายเหตุ: เมือ่มกีารใชเ้รคคอรด์ร่วมกนัใน Oracle Social Network ชือ่จะแสดงในสว่นหวัของออบเจกต์ทางสงัคมสาํหรบัเรคคอร์ดใน Oracle Social Network 
ชือ่ทีป่รากฏในออบเจกต์ทางสงัคมใน Oracle Social Network เป็นชือ่เดยีวกบัชือ่ของเรคคอรด์ในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ใน Oracle CRM On Demand 
ระบบจะไม่นบัชือ่เป็นหนึง่ใน 10 ฟิลด์ทีค่ณุสามารถเลอืกเพือ่ใหแ้สดงใน Oracle Social Network 

ในการกาํหนดการตัง้คา่การใชร้ว่มกนักบั Oracle Social Network ใหท้าํตามขัน้ตอนในกระบวนการต่อไปนี้ใหเ้สรจ็สมบูรณ์ งานนี้คอืขัน้ตอนใน กระบวนการรวม Oracle Social 
Network กบั Oracle CRM On Demand (ในหน้า 700) 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการปฏบิตัติามกระบวนการต่อไปนี้ คณุตอ้งมกีารจดัการสทิธิ ์Oracle Social Network ในบทบาทผูใ้ชข้องคุณ นอกจากนี้ คณุจะตอ้งมขีอ้มลูต่อไปนี้: 

 URL สาํหรบัอนิสแตนซข์อง Oracle Social Network ของบรษิทัคณุ 

 ID ผูใ้ชก้ารใชร้ว่มกนั และรหสัผา่นการใชร้ว่มกนัสาํหรบั Oracle Social Network 

การกาํหนดการตัง้ค่าการใช้ร่วมกนักบั Oracle Social Network 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นปลัก๊อนิแอปพลเิคชนั ใหค้ลกิ Oracle Social Network เพือ่เปิดวซิารด์การจดัการ Oracle Social Network 

3 ในวซิารด์การจดัการ Oracle Social Network ในขัน้ตอนที ่1 การกาํหนดคา่ทัว่ไป ใหป้้อนขอ้มลูต่อไปนี้: 

 URL สาํหรบัอนิสแตนซ์ Oracle Social Network ของบรษิทัของคณุ 

 ID ผูใ้ชก้ารใชร้ว่มกนัสาํหรบั Oracle Social Network 

 รหสัผา่นการใชร้่วมกนัสาํหรบั Oracle Social Network 

4 ในขัน้ตอนที ่2 การเขา้ใชป้ระเภทเรคคอรด์ ใหด้าํเนนิการต่อไปนี้สาํหรบัเรคคอรด์แต่ละประเภททีค่ณุตอ้งการใหผู้ใ้ชไ้ดใ้ชร้ว่มกนัใน Oracle Social Network: 

a เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย เปิดใชง้านใน OSN หรอืไม ่

b คลกิ การตัง้คา่ฟิลด์ สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ และยา้ยฟิลด์ทีค่ณุตอ้งการใหป้รากฏในออบเจกต์ทางสงัคมใน Oracle Social Network 
จากรายการฟิลด์ทีม่อียู่ไปไวท้ีร่ายการฟิลด์ทีเ่ลอืก คณุสามารถเลอืกไดส้งูสดุทัง้หมด 10 ฟิลด์  

c ในรายการฟิลด์ทีเ่ลอืก ใหใ้ชล้กูศรขึน้และลงเพือ่จดัลาํดบัฟิลด์ทีจ่ะใหป้รากฏในออบเจกต์ทางสงัคมใน Oracle Social Network  

ฟิลด์จะแสดงในสองคอลมัน์ในออบเจกต์ทางสงัคมใน Oracle Social Network 
ฟิลดแ์รกในรายการฟิลด์ทีเ่ลอืกจะปรากฏขึน้ทีด่า้นซา้ยบนของออบเจกต์ทางสงัคม ฟิลด์ทีส่องจะปรากฏขึน้ทีด่า้นขวาบน 
ฟิลด์ทีส่ามจะปรากฏขึน้ใตฟิ้ลด์ทีห่นึง่ทางดา้นซา้ยของเรคคอรด์ และอืน่ๆ 

5 เมือ่คณุตัง้คา่การเขา้ใชป้ระเภทเรคคอรด์และฟิลด์สาํหรบัเรคคอรด์แต่ละประเภทเสรจ็แลว้ ใหค้ลกิ เสรจ็สิน้ เพือ่บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคุณ 

หมายเหตุ: หลงัจากทีค่ณุไดก้ําหนดการตัง้ค่าการใชร้ว่มกนักบั Oracle Social Network แลว้ 
สว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัสงัคมจะใชไ้ดส้าํหรบัเรคคอรด์แต่ละประเภททีคุ่ณไดเ้ปิดใชง้านสาํหรบัการใชร้ว่มกนักบั Oracle Social Network 
คณุสามารถเพิม่สว่นสงัคมลงในโครงรา่งเพจสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ตามทีจ่ําเป็น สว่นสงัคมจะไมเ่พิม่ลงในโครงร่างเพจใดๆ ตามคา่ดฟีอลต์ 
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การตัง้ค่าการส่งอีเมลโ์ดยใช้ Oracle Eloqua Engage 
คณุสามารถตัง้คา่ Oracle CRM On Demand ใหส้ง่อเีมลก์ารตลาดไปยงัผูต้ดิต่อลกูคา้และลดีไดโ้ดยใช ้Oracle Eloqua Marketing Cloud Service 
และผลติภณัฑส์ว่นเพิม่เตมิ ซึง่กค็อื Oracle Eloqua Engage หลงัจากทีค่ณุตัง้คา่นี้เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ผูใ้ช ้Oracle CRM On Demand 
จะสามารถจดัทาํอเีมลเ์หลา่นี้จากเทมเพลทอเีมลท์ีอ่อกแบบขึน้สาํหรบัผูต้ดิต่อลกูคา้ของพวกเขา จากนัน้ หากคุณไดต้ัง้คา่ สง่อเีมล ์Engage จากรายการได ้ไว ้
ผูใ้ชเ้หลา่นี้จะสามารถสง่อเีมลไ์ปยงัผูต้ดิต่อหรอืลดีแต่ละรายจากเพจรายละเอยีด หรอืสง่ไปยงัรายชือ่ผูต้ดิต่อหรอืลดีจากเพจรายการได ้จะมกีารบนัทกึอเีมลท์ีส่ง่ทัง้หมดไว ้กจิกรรมต่างๆ เชน่ 
การเปิดและสง่อเีมล ์รวมถงึการคลกิต่างๆ จะไดร้บัการตดิตามใน Oracle Eloqua Engage สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบั Oracle Eloqua Engage โปรดดูที ่เวบ็ไซต์ Oracle 
Eloqua Marketing Cloud Service http://www.oracle.com/us/corporate/features/marketing-
automation/index.html สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการสง่อเีมล์ โปรดดูที ่การสง่อเีมลก์ารตลาดโดยใช ้Oracle Eloqua Engage 

หมายเหตุ: บรษิทัของคณุตอ้งซือ้ใบอนุญาตทีจ่ําเป็นในการใช ้Oracle Eloqua Marketing Cloud Service และ Oracle Eloqua Engage Oracle 
Eloqua Marketing Cloud Service และ Oracle Eloqua Engage เป็นผลติภณัฑท์ีใ่ชใ้บอนุญาตแยกกนัจาก Oracle CRM On Demand 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน คณุจะตอ้งมอีนิสแตนซข์อง Oracle Eloqua Marketing Cloud Service และ Oracle Eloqua Engage 
ทีพ่รอ้มใชง้านทีค่ณุสามารถตัง้คา่สาํหรบับรษิทัของคณุได ้นอกจากนี้ บทบาทผูใ้ชข้องคณุจะตอ้งรวมสทิธิต์่อไปนี้ดว้ย: 

 การใชร้่วมกนักบั Oracle Eloqua Marketing Cloud Service  

 จดัการการใชร้ว่มกนักบั Oracle Eloqua Marketing Cloud Service 

หากสทิธิเ์หลา่นี้ไมไ่ดเ้ปิดใชง้านสาํหรบับทบาทของผูดู้แลระบบ โปรดตดิต่อ Oracle CRM On Demand Customer Care 

การกาํหนดค่าการส่งอีเมลโ์ดยใช้ Oracle Eloqua Engage 

1 ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ 

2 ในสว่นปลัก๊อนิแอปพลเิคชนั ใหค้ลกิลงิค์ Oracle Eloqua Marketing Cloud Service  

หมายเหตุ: หากบทบาทของคณุไม่รวมสทิธิ ์Manage Oracle Eloqua Marketing Cloud Service Integration จะไมม่ลีงิค ์Oracle 
Eloqua Marketing Cloud Service ใหใ้ชใ้นโฮมเพจการจดัการ 

3 ในเพจการจดัการการใชร้ว่มกนักบั Oracle Eloqua Marketing Cloud Service ใตต้วัเลอืก Engage ใหต้ัง้คา่ชอ่งหรอืฟิลด์ต่อไปนี้ตามทีจ่ําเป็น 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

URL ของ Engage URL สาํหรบัอนิสแตนซข์อง Oracle Eloqua Marketing Cloud Service และ Oracle Eloqua 
Engage, ตวัอย่างเชน่:  

https://secure.eloqua.com 

คณุสามารถเรยีก URL นี้ไดร้ะหวา่งกระบวนการนํา Oracle Eloqua Marketing Cloud Service ไปใช ้

สง่อเีมล ์Engage จากรายการได้ เลอืกฟิลด์นี้หากคณุตอ้งการให ้Oracle CRM On Demand สง่อเีมลไ์ปยงัรายชือ่ผูต้ดิต่อของลกูคา้โดยใช ้Oracle 
Eloqua Engage  

4 คลกิ บนัทกึ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัอเีมลก์ารตลาด: 

 การสง่อเีมลก์ารตลาดโดยใช ้Oracle Eloqua Engage 

http://www.oracle.com/us/corporate/features/marketing-automation/index.html
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 เวบ็ไซต์ Oracle Eloqua Marketing Cloud Service http://www.oracle.com/us/corporate/features/marketing-
automation/index.html 

 

การจดัการ Life Sciences 
เมือ่ใชล้งิคร์ว่มของผูดู้แลระบบและส่วนการจดัการ Life Sciences ของโฮมเพจการจดัการ คณุสามารถดําเนนิงานต่อไปนี้: 

 จดัการและลบเทมเพลท Smart Call สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัการ Smart Call (ในหน้า 703) 

 กาํหนดการตัง้คา่ทีเ่กีย่วขอ้งกบั Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การกาํหนดการตัง้คา่เกีย่วกบั Life 
Sciences (ในหน้า 706) 

 กาํหนดวา่จะสุม่ตวัอย่างผูต้ดิตอ่รายใด สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การอนุญาตใหผู้ต้ดิต่อรบัตวัอย่างได ้(ในหน้า 709) 

 ตัง้คา่การสง่การทาํรายการตวัอย่างแบบอตัโนมตัโิดยใชเ้วริก์โฟลว ์สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การตัง้คา่การสง่การทาํรายการตวัอย่างแบบอตัโนมตั ิ(ในหน้า 711) 
 

การจดัการ Smart Call 
คณุสามารถจดัการ Smart Call ได ้หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมรีะดบัการเขา้ใชท้ีเ่หมาะสมในประเภทเรคคอรด์ Smart Call (ระดบัการเขา้ใชด้ฟีอลต์หรอืเจา้ของ) คณุสามารถตรวจสอบ 
แกไ้ข และอปัเดตรายละเอยีดและรายการสนิคา้ทีแ่นบกบั Smart Call จากเพจจดัการเทมเพลท Smart Call หลงัจากแกไ้ขแลว้ สามารถใชเ้ทมเพลท Smart Call 
ทีแ่กไ้ขไดต้ามตอ้งการ และบนัทกึเป็นเทมเพลทสาธารณะหรอืสว่นตวัได ้

ข้อจาํกดัท่ีใช้กบั Smart Call 
หากคุณใช ้Smart Call อยู ่โปรดตระหนักถงึขอ้จํากดัต่อไปนี้:   

 Oracle CRM On Demand ไมส่นบัสนุนการฟิลเตอร์การปนัสว่นผลติภณัฑส์าํหรบั Smart Call หากคณุใชง้านการฟิลเตอร์การปนัส่วนโดยใชก้ารตัง้ค่า 
เลอืกใชง้านการฟิลเตอรข์องการเลอืกผลติภณัฑแ์ยกตามการปนัสว่นพนักงานขาย กฎการฟิลเตอร์การปนัส่วนจะไมอ่งิตามเทมเพลท Smart Call ทีบ่นัทกึไว ้
หากพนกังานขายใชเ้ทมเพลทเหลา่นี้ พนกังานขายจะไมถู่กจํากดัใหเ้ขา้ใชเ้ฉพาะผลติภณัฑท์ีป่นัสว่นของพนกังานขายเมือ่ใชส้ว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดิต่อ เชน่ ผลติภณัฑ์ทีใ่หข้อ้มลู 
สนิคา้สง่เสรมิการขายทีใ่ห ้หรอืตวัอย่างทีใ่ห ้  

 Smart Call ไมส่นบัสนุนการฟิลเตอรก์ารปนัสว่นตวัอย่างของสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัอย่างทีใ่หใ้นเพจรายละเอยีดการตดิต่อ ตวัอย่างเชน่ 
เครือ่งมอืเลอืกผลติภณัฑส์าํหรบัตวัอย่างทีใ่หจ้ะแสดงเฉพาะผลติภณัฑท์ีม่กีารปนัสว่นใหก้บัผูใ้ชท้ีเ่ป็นประเภทตวัอย่างและประเภทการปนัสว่นของการปนัสว่นตวัอย่าง อย่างไรกต็าม 
เมือ่บนัทกึขอ้มลูการตดิต่อนี้เป็นเทมเพลท Smart Call เครือ่งมอืเลอืกผลติภณัฑส์าํหรบัตวัอย่างทีใ่หจ้ะแสดงผลติภณัฑ์ทัง้หมดทีเ่ป็นประเภทตวัอย่างและสนิคา้สง่เสรมิการขาย 
รวมถงึประเภทการปนัสว่นของการปนัสว่นตวัอย่างและการปนัส่วนสนิคา้สง่เสรมิการขาย  

 ในเพจรายละเอยีด Smart Call คณุไมส่ามารถแกไ้ขเรคคอรด์ผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลูทีม่อียู่โดยใชล้งิคผ์ลติภณัฑใ์นสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลูได ้
เนื่องจากการคลกิทีล่งิคผ์ลติภณัฑส์าํหรบัการแกไ้ขแบบอนิไลน์จะทาํใหเ้กดิขอ้ผดิพลาด ในการแกไ้ขเรคคอรด์ผลติภณัฑ์ทีใ่หข้อ้มลูทีม่อียู่จากเพจรายละเอยีด Smart Call 
ใหค้ลกิทีปุ่่มแกไ้ขสาํหรบัเรคคอรด์แทนการใชล้งิค์ผลติภณัฑส์าํหรบัเรคคอรด์ 

 กฎการปิดกัน้ผลติภณัฑไ์มส่ามารถใชก้บัเทมเพลท Smart Call ได ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการปิดกัน้ผลติภณัฑแ์ละเทมเพลท Smart Call 

หมายเหตุ: คณุไมส่ามารถคดัลอกเทมเพลท Smart Call ได ้เทมเพลท Smart Call แต่ละรายการจะตอ้งไมซ่ํ้ากนั 

ในการจดัการ Smart Call  

1 ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ 
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2 คลกิลงิคก์ารจดัการ Smart Call 

3 ในเพจจดัการเทมเพลท Smart Call: 

 เมือ่ตอ้งการตรวจสอบ Smart Call ใหค้ลกิลงิคใ์นคอลมัน์หวัเรือ่ง 

 เมือ่ตอ้งการลบ Smart Call ใหค้ลกิ ลบ ในแถวทีเ่หมาะสม 

 ในการแกไ้ขรายละเอยีดของ Smart Call ใหค้ลกิ แกไ้ข ในแถวทีเ่กีย่วขอ้ง  

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัฟิลด์ในเพจแกไ้ขการตดิต่อ โปรดดูที ่การตดิตามการเยีย่ม (การตดิต่อจากฝ่ายขาย) ลกูคา้ 

 ในการแกไ้ขรายการสนิคา้ Smart Call ใหค้ลกิลงิคใ์นคอลมัน์หวัเรือ่ง ไปทีส่ว่นทีเ่กีย่วขอ้งบนเพจรายละเอยีด Smart Call จากนัน้คลกิ แกไ้ข 
ทีอ่ยู่ถดัจากรายการสนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ในการลบรายการสนิคา้ Smart Call ใหค้ลกิลงิคใ์นคอลมัน์หวัเรือ่ง ไปทีส่ว่นทีเ่กีย่วขอ้งในเพจรายละเอยีด Smart Call จากนัน้คลกิ ลบ ทีอ่ยู่ถดัจากรายการสนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ในการเพิม่รายการสนิคา้ใหมใ่น Smart Call ใหค้ลกิลงิคใ์นคอลมัน์หวัเรือ่ง  

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเพิม่รายการสนิคา้ใน Smart Call โปรดดงูานต่อไปนี้ 

 เทมเพลท Smart Call ทีแ่กไ้ขจะสามารถใชไ้ดต้ามปกตแิละบนัทกึเป็นเทมเพลทสาธารณะหรอืสว่นตวัได ้ตามทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นงานต่อไปนี้ใน การตดิตามการเยีย่ม 
(การตดิต่อจากฝา่ยขาย) ลกูคา้: 

 ในการตดิตามการเยีย่ม (การตดิต่อจากฝา่ยขาย) ลกูคา้ 

 ในการบนัทกึขอ้มลูการตดิต่อเป็นเทมเพลท 

4 ในเพจจดัการเทมเพลท Smart Call ใหค้ลกิปุ่ม เมนู  

ตารางต่อไปนี้อธบิายงานทีค่ณุสามารถดําเนนิการไดจ้ากปุ่ม เมนู ในเพจจดัการเทมเพลท Smart Call 

ในการดาํเนินการน้ี ทาํตามขัน้ตอนเหล่าน้ี 

สมดุบนัทกึการระบุแบทช์ ในแถบชือ่ จดัการเทมเพลท Smart Call ใหค้ลกิทีเ่มนู และเลอืก สมดุบนัทกึการระบุแบทช ์จากนัน้ ทาํตามขัน้ตอนทีอ่ธบิายใน 
การระบุเรคคอรด์ใหก้บัสมดุบนัทกึ (ในหน้า 315)  

แกไ้ขรายการ ในแถบชือ่ จดัการเทมเพลท Smart Call ใหค้ลกิทีเ่มนู และเลอืก การจํากดัรายการ จากนัน้ ทาํตามขัน้ตอนทีอ่ธบิายใน 
การจดัทาํและแกไ้ขรายการ 

บนัทกึรายการ ในแถบชือ่ จดัการเทมเพลท Smart Call ใหค้ลกิ เมนู และเลอืกบนัทกึรายการ  

แสดงฟิลเตอรร์ายการ บนแถบชือ่ จดัการเทมเพลท Smart Call ใหค้ลกิ เมนู และเลอืก แสดงฟิลเตอรร์ายการ จากนัน้ใหป้ฏบิตัติามขัน้ตอนทีอ่ธบิายไวใ้น 
เพจดรูายการ 

จดัการรายการ บนแถบชือ่ จดัการเทมเพลท Smart Call ใหค้ลกิ เมนู และเลอืกจดัการรายการ 
ดําเนนิการตามขัน้ตอนสาํหรบังานทีจ่ําเป็นของคุณตามทีอ่ธบิายใน เพจจดัการรายการ ใหเ้สรจ็สมบูรณ์ 

จดัทาํรายการใหม่ ในแถบชือ่ จดัการเทมเพลท Smart Call ใหค้ลกิทีเ่มนู และเลอืก จดัทาํรายการใหม่ จากนัน้ ทาํตามขัน้ตอนทีอ่ธบิายใน 
การจดัทาํและแกไ้ขรายการ  

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารเชือ่มโยงขอ้มลูผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลูกบัเรคคอรด์ Smart Call 

การเชือ่มโยงข้อมูลผลิตภณัฑ์ทีใ่ห้ข้อมูลกบัเรคคอรด์ Smart Call 

1 ในเพจรายละเอยีด Smart Call ใหเ้ลือ่นไปยงัสว่นผลติภณัฑ์ทีใ่หข้อ้มลู แลว้คลกิ ใหม ่
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หมายเหตุ: หากมองไมเ่หน็สว่นผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลูในเพจรายละเอยีด Smart Call ใหค้ลกิลงิค์แกไ้ขโครงรา่งทีมุ่มบนดา้นขวาของเพจนัน้ 
และเพิม่สว่นผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลูเขา้ไปในโครงรา่งเพจของคณุ หากไม่มสีว่นใหเ้พิม่ในโครงรา่งเพจของคณุ ใหต้ดิตอ่ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุ 

2 ในเพจการแกไ้ขผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลู ป้อนขอ้มลูทีจ่ําเป็น 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์ในเพจแกไ้ขผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลู โปรดดูทีง่านต่อไปนี้ใน การตดิตามการเยีย่ม (การตดิต่อจากฝา่ยขาย) ลกูคา้: 
การเชือ่มโยงขอ้มลูผลติภณัฑ์ทีใ่หข้อ้มลูกบัเรคคอรด์การตดิตอ่ 

3 บนัทกึเรคคอรด์  

ทาํซํ้าขัน้ตอนเหลา่นี้ตามความจําเป็นเพือ่เพิม่รายการสนิคา้ผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลูเพิม่เตมิไปยงัเรคคอรด์ Smart Call 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารเชือ่มโยงขอ้มลูตวัอย่างทีใ่หก้บัเรคคอรด์ Smart Call 

การเชือ่มโยงข้อมูลตวัอย่างทีใ่ห้กบัเรคคอร์ด Smart Call 

1 ในเพจรายละเอยีด Smart Call ใหเ้ลือ่นไปยงัสว่นตวัอยา่งทีใ่ห ้แลว้คลกิ ใหม่ 

หมายเหตุ: หากมองไมเ่หน็สว่นตวัอย่างทีใ่หใ้นเพจรายละเอยีด Smart Call ใหค้ลกิลงิคแ์กไ้ขโครงรา่งทีม่มุบนดา้นขวาของเพจนัน้ 
และเพิม่สว่นตวัอย่างทีใ่หไ้ปยงัโครงรา่งเพจของคณุ หากไม่มสีว่นทีจ่ะเพิม่ในโครงรา่งเพจของคณุได ้ใหต้ดิตอ่ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณ 

2 ในเพจการแกไ้ขตวัอย่างทีใ่ห ้ป้อนขอ้มลูทีจ่าํเป็น 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์ในเพจแกไ้ขตวัอย่างทีใ่ห ้โปรดดูทีง่านต่อไปนี้ใน การตดิตามการเยีย่ม (การตดิต่อจากฝา่ยขาย) ลกูคา้: 
การเชือ่มโยงขอ้มลูตวัอย่างทีใ่หข้อ้มลูกบัเรคคอรด์การตดิต่อ 

3 บนัทกึเรคคอรด์  

ทาํซํ้าขัน้ตอนเหลา่นี้ ถา้จําเป็น ในการเพิม่รายการสนิคา้ตวัอย่างทีใ่หใ้นเรคคอรด์ Smart Call สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัตวัอย่างทีใ่ห ้โปรดดูที ่การใหต้วัอย่างในระหวา่งการตดิต่อจากฝา่ยขาย 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารเชือ่มโยง สนิคา้สง่เสรมิการขาย สนิคา้เพือ่การศกึษา หรอืสนิคา้ดา้นการตลาดอืน่ๆ กบัเรคคอรด์ Smart Call 

การเชือ่มโยงสินค้าส่งเสริมการขาย สินค้าเพือ่การศึกษา หรือสินค้าด้านการตลาดอืน่ๆ กบัเรคคอรด์ Smart Call 

1 ในเพจรายละเอยีด Smart Call ใหเ้ลือ่นไปยงัสว่นสนิคา้สง่เสรมิการขาย แลว้คลกิ ใหม่ 

หมายเหตุ: หากมองไมเ่หน็สว่นสนิคา้สง่เสรมิการขายในเพจรายละเอยีด Smart Call ใหค้ลกิลงิค์แกไ้ขโครงรา่งทีมุ่มบนดา้นขวาของเพจนัน้ 
และเพิม่สว่นสนิคา้ส่งเสรมิการขายเขา้ไปในโครงร่างเพจของคณุ หากไม่มสีว่นใหเ้พิม่ในโครงรา่งเพจของคณุ ใหต้ดิตอ่ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุ 

2 ในเพจการแกไ้ขสนิคา้สง่เสรมิการขายทีใ่ห ้ใหป้้อนขอ้มลูทีจ่ําเป็น 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์ในเพจแกไ้ขสนิคา้สง่เสรมิการขายทีใ่ห ้โปรดดูทีง่านต่อไปนี้ใน การตดิตามการเยีย่ม (การตดิต่อจากฝา่ยขาย) ลกูคา้: 
การเชือ่มโยงสนิคา้สง่เสรมิการขาย สนิคา้เพือ่การศกึษา หรอืสนิคา้ดา้นการตลาดอืน่ๆ กบัเรคคอร์ดการตดิต่อ 

3 บนัทกึเรคคอรด์  

ทาํซํ้าขัน้ตอนเหลา่นี้ตามความจําเป็นเพือ่เพิม่รายการสนิคา้สง่เสรมิการขายอืน่ๆ ในเรคคอรด์ Smart Call 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารเชือ่มโยงขอ้มลูสมดุบนัทกึกบัเรคคอรด์ Smart Call 
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การเชือ่มโยงข้อมูลสมุดบนัทึกกบัเรคคอรด์ Smart Call น้ี 

1 ในเพจรายละเอยีด Smart Call ใหเ้ลือ่นลงไปยงัสว่นสมดุบนัทกึ แลว้คลกิ ใหม่ 

หมายเหตุ: หากมองไมเ่หน็สว่นสมดุบนัทกึในเพจรายละเอยีด Smart Call ใหค้ลกิลงิค์แกไ้ขโครงรา่งทีมุ่มบนดา้นขวาของเพจนัน้ และเพิม่สว่นสมดุบนัทกึไปยงัโครงรา่งเพจของคุณ 
หากไม่มสีว่นทีจ่ะเพิม่ในโครงรา่งเพจของคุณได ้ใหต้ดิต่อผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุ 

2 ในเพจสมดุบนัทกึ ใหป้้อนขอ้มลูทีจ่ําเป็น  

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์ในเพจแกไ้ขสมุดบนัทกึ โปรดดูที ่ฟิลด์สมดุบนัทกึ (ในหน้า 318) 

3 บนัทกึเรคคอรด์ 

ทาํซํ้าขัน้ตอนเหลา่นี้ตามทีจ่ําเป็นเพือ่เพิม่รายการสนิคา้สมดุบนัทกึอืน่ๆ ในเรคคอรด์ Smart Call 
 

การกาํหนดการตัง้ค่าเก่ียวกบั Life Sciences 
ในฐานะผูดู้แลระบบ คณุสามารถกาํหนดการตัง้คา่ต่อไปนี้สาํหรบั Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition ในเพจการตัง้คา่เกีย่วกบั Life Sciences: 

 การตัง้คา่ Life Sciences: 

 สรา้งประวตักิจิกรรมการตดิต่อ 

 สง่การตดิต่อในอนาคตและการทาํรายการตวัอย่างได ้

 กาํหนดการตัง้คา่เกีย่วกบัตวัอย่าง: 

 จํานวนครัง้ทีส่ามารถสุม่ตวัอย่างผูต้ดิต่อได ้

 ใชง้านการฟิลเตอรข์องการเลอืกผลติภณัฑแ์ยกตามการปนัสว่นพนักงานขาย 

 ใชง้านการตรวจสอบใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิตอ่ 

 ใชง้านการตรวจสอบลายเซน็ 

คณุสามารถอปัเดตการตัง้คา่เกีย่วกบั Life Sciences โดยคลกิที ่แกไ้ข ในเพจการตัง้คา่เกีย่วกบั Life Sciences และบนัทกึการอปัเดตนัน้ 
หรอืโดยการใชก้ารแกไ้ขแบบอนิไลน์เพือ่อปัเดตการตัง้คา่แต่ละรายการ  

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน: บทบาทของคณุตอ้งรวมสทิธิ ์จดัการการเขา้ใชย้า เพือ่กาํหนดการตัง้คา่ Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 

ในการกาํหนดการตัง้ค่าเกีย่วกบั Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 

1 นาวเิกตไปทีเ่พจการจดัการการตัง้คา่เกีย่วกบั Life Sciences โดยคลกิ การจดัการ ตามดว้ย เกีย่วกบั Life Sciences อืน่ๆ (ในสว่นการจดัการ Life Sciences) 
จากนัน้คลกิ การตัง้คา่เกีย่วกบั Life Sciences 

2 กาํหนดการตัง้คา่ต่อไปนี้ตามทีจ่ําเป็น: 

ในสว่นการตัง้คา่ Life Sciences: 

 สรา้งประวตักิจิกรรมการตดิต่อ 

เลอืกการตัง้คา่นี้เพือ่สรา้งขอ้มลูประวตักิารโตต้อบของกจิกรรมการตดิต่อสาํหรบัการใชง้านและการแสดงในแอปพลเิคชนั Oracle CRM On Demand 
Disconnected Mobile Sales  
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หมายเหตุ: เลอืกการตัง้คา่นี้ เฉพาะเมือ่คณุเป็นผูใ้ชท้ีม่ใีบอนุญาตของแอปพลเิคชนั Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile 
Sales 

 สง่การตดิต่อในอนาคตและการทาํรายการตวัอย่างได ้ 

เลอืกการตัง้คา่นี้เพือ่อนุญาตใหผู้ใ้ชส้ง่การตดิต่อและการทาํรายการตวัอยา่งทีล่งวนัทีใ่นอนาคต 

หมายเหตุ: เลอืกการตัง้คา่นี้ เฉพาะเมือ่คณุเป็นผูใ้ชท้ีม่ใีบอนุญาตของแอปพลเิคชนั Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile 
Sales 

ในสว่นกาํหนดการตัง้คา่เกีย่วกบัตวัอย่าง: 

 จํานวนครัง้ทีส่ามารถสุม่ตวัอย่างผูต้ดิต่อได ้

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการกําหนดการตัง้คา่นี้ โปรดดูที ่การตัง้คา่จํานวนครัง้สงูสดุทีส่ามารถสุม่ตวัอย่างของผูต้ดิตอ่ทีไ่มม่ใีบอนุญาตในรฐัทีถู่กตอ้ง (โปรดดูที ่
"การตัง้คา่จํานวนครัง้สูงสดุทีส่ามารถสุม่ตวัอย่างของผูต้ดิตอ่ทีไ่มม่ใีบอนุญาตของรฐัทีถู่กตอ้ง" ในหน้า 707) 

 ใชง้านการฟิลเตอรข์องการเลอืกผลติภณัฑแ์ยกตามการปนัสว่นพนักงานขาย 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการกําหนดการตัง้คา่นี้ โปรดดูที ่การตัง้คา่การฟิลเตอรร์ายการสาํหรบัเลอืกตามเรคคอรด์การปนัสว่นสาํหรบัพนกังานขาย (ในหน้า 708) 

 ใชง้านการตรวจสอบใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิตอ่ 

เลอืกการตัง้คา่นี้เพือ่ให ้Oracle CRM On Demand ตรวจสอบการมผีลของใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิต่อสาํหรบัการตดิตอ่ทัง้หมดทีม่ทีีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิา 
เมือ่พนกังานขายยาใหต้วัอย่างผลติภณัฑแ์กแ่พทย์หรอืผูใ้หบ้รกิารดูแลดา้นสขุภาพอืน่ๆ หากเลอืกการตัง้คา่นี้ Oracle CRM On Demand 
จะตรวจสอบรายการตอ่ไปนี้: 

 รฐัทีร่ะบุในทีอ่ยู่ของการตดิต่อเป็นรฐัเดยีวกบัทีร่ะบุในใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิตอ่  

 วนัทีท่ ีต่ดิต่อเกดิขึน้ภายในงวดทีใ่ชง้านของใบอนุญาตในรฐั กลา่วคอื วนัทีห่มดอายุของใบอนุญาตในรฐัตอ้งไมเ่กดิกอ่นวนัทีท่ ีต่ดิต่อ หากไมไ่ดร้ะบุวนัทีใ่นใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิต่อ 
Oracle CRM On Demand จะถอืวา่ใบอนุญาตในรฐัใชง้านและมผีล 

การตรวจสอบเหลา่นี้ใชก้บัการใหต้วัอย่างผลติภณัฑเ์ทา่นัน้ ไมใ่ชก้บักจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ เชน่ การใหข้อ้มลูรายละเอยีดผลติภณัฑห์รอืการใหส้นิคา้สง่เสรมิการขาย 
และจะใชก้บัการตดิต่อทกุประเภท ไดแ้ก ่การตดิต่อของบรษิทั การตดิต่อผูเ้ขา้รว่ม และการตดิต่อของผูต้ดิตอ่ หาก Oracle CRM On Demand 
กาํหนดวา่ใบอนุญาตในรฐัไมม่ผีลใชไ้ด้ Oracle CRM On Demand จะแสดงขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดและป้องกนัไมใ่หใ้ชต้วัอย่างทีใ่ห ้
ในการดําเนนิการกบัตวัอย่างทีใ่หต้่อไป พนกังานขายจะตอ้งเพิม่ใบอนุญาตดา้นการแพทย์ในรฐัทีม่ผีลใชไ้ดใ้หก้บัการตดิตอ่ 

 ใชง้านการตรวจสอบลายเซน็ 

เลอืกการตัง้คา่นี้เพือ่ให ้Oracle CRM On Demand ตรวจสอบวา่มเีรคคอรด์ลายเซน็อยู่หรอืไม่ 
เมือ่พนกังานขายพยายามใหต้วัอย่างผลติภณัฑใ์นระหวา่งการตดิต่อลกูคา้โดยใชปุ้่ม สง่ บนเพจรายละเอยีดการตดิต่อ 
หากไมม่เีรคคอรด์ลายเซน็ทีเ่ชือ่มโยงกบัการตดิต่อดงักลา่ว และคา่ปรมิาณเป็นคา่บวกในสว่นขอ้มลูเกีย่วกบัตวัอย่างทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัใหห้รอืตวัอย่างยาทีใ่ห ้
บนเพจรายละเอยีดการตดิต่อ Oracle CRM On Demand 
จะแสดงขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดและไมด่ําเนนิการประมวลผลการตดิต่อต่อไปเมือ่พนกังานขายสง่การตดิต่อ 
ในการดําเนนิการประมวลผลการตดิต่อต่อไปและอนุญาตใหพ้นกังานขายใหต้วัอย่างผลติภณัฑไ์ด้ 
พนกังานขายจะตอ้งเพิม่เรคคอรด์ลายเซน็สาํหรบัผูต้ดิต่อลงในเรคคอรด์การตดิต่อกอ่นสง่การตดิต่ออกีครัง้  

 

การตัง้ค่าจาํนวนครัง้สูงสุดท่ีสามารถสุ่มตวัอย่างของผูติ้ดต่อท่ีไมมี่ใบอนุญาตของรฐัท่ีถกูต้อง 
ผูดู้แลระบบสามารถตัง้คา่จํานวนครัง้สงูสดุทีส่ามารถสุม่ตวัอย่างของผูต้ดิต่อทีไ่มม่ใีบอนุญาตของรฐัทีถู่กตอ้ง การตัง้คา่นี้จะตัง้ไวท้ีร่ะดบัร่วมและจะใชก้บัทัว่ทัง้องค์กร 
การกาํหนดการตัง้คา่นี้จะช่วยตรวจสอบสิง่ต่อไปนี้: 

 จํานวนพนกังานขายในฟิลด์จะไมเ่กนิจํานวนครัง้สูงสดุทีส่ามารถสุม่ตวัอย่างของผูต้ดิต่อซึง่ไมม่ใีบอนุญาตของรฐัทีถู่กตอ้งตามทีไ่ดร้ะบุไว ้

 เมือ่ผูต้ดิต่อยา้ยไปยงัรฐัอืน่ จะสามารถสุม่ผูต้ดิต่อในขณะทีร่อใบอนุญาตทีถู่กตอ้งของรฐัได ้โดยทัว่ไปแลว้ ผูต้ดิต่อจะตอ้งรอประมาณสองสามวนัเพือ่รบัใบอนุญาตทีถู่กตอ้งเมือ่ยา้ยไปยงัรฐัอืน่ 

ก่อนท่ีจะเร่ิมต้น ในการตัง้จํานวนครัง้สงูสดุทีส่ามารถสุม่ตวัอย่างของผูต้ดิต่อทีไ่มม่ใีบอนุญาตทีถู่กตอ้งของรฐั บทบาทผูใ้ชข้องคณุจะตอ้งมสีทิธิใ์ชง้านการดําเนินการตวัอย่างพืน้ฐาน 



การจดัการ Oracle CRM On Demand 

 

708  การจดัการ Oracle CRM On Demand Release 37 
สงิหาคม 2018 
 

การตัง้ค่าจาํนวนครัง้สูงสุดทีส่ามารถสุ่มตวัอย่างของผูติ้ดต่อทีไ่ม่มีใบอนุญาตของรฐัทีถ่กูต้อง 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้ 

2 ในสว่นของการจดัการ Life Sciences คลกิลงิคข์อ้มลูอืน่ๆ เกีย่วกบั Life Sciences 

3 บนเพจการตัง้คา่เกีย่วกบั Life Sciences คลกิลงิค์การตัง้คา่เกีย่วกบั Life Sciences 

4 ป้อนคา่ในฟิลด์จํานวนครัง้ทีส่ามารถสุม่ตวัอย่างของผูต้ดิต่อ  

คา่ดฟีอลต์ในฟิลด์นี้คอื -1 ซึง่ระบุวา่ไม่มกีารตัง้จํานวนครัง้สงูสดุทีส่ามารถสุม่ตวัอย่างของผูต้ดิต่อทีไ่มม่ใีบอนุญาตของรฐัทีถู่กตอ้งไวแ้ละจะไม่มผีลต่อลกัษณะการทาํงานปจัจุบนั 
การตัง้คา่ในฟิลด์นี้เป็นจํานวนตดิลบใดๆ จะใหผ้ลทีเ่หมอืนกนั  

การตัง้คา่ในฟิลด์นี้ดว้ยจํานวนทีม่ากกวา่ศนูย์ หมายถงึคณุกาํลงัตัง้คา่จํานวนครัง้สงูสดุทีส่ามารถสุ่มตวัอย่างของผูต้ดิตอ่ทีไ่มม่ใีบอนุญาตของรฐัทีถู่กต้อง 
และมผีลต่อลกัษณะการทาํงานดงัต่อไปนี้:  

 พนกังานขายจะสามารถสุม่ผูต้ดิต่อทีก่าํลงัรอใบอนุญาตของรฐัทีถู่กตอ้งเป็นจํานวน x ครัง้ ซึง่ x แทนคา่ในฟิลด์นี้ ตราบเทา่ทีส่ถานะของใบอนุญาตคอืไมใ่ชง้านหรอืไมเ่ป็นนลั 
และใบอนุญาตนัน้ยงัไมห่มดอาย ุ 

หมายเหตุ: ในการกระจายตวัอย่างไปยงัผูต้ดิต่อ ประเภทของผูต้ดิต่อนัน้ๆ (ตวัอย่างเชน่ แพทย์ เภสชักร พยาบาลเวชปฏบิตั)ิ 
จะตอ้งไดร้บัสทิธิใ์นการรบัและเซน็ชือ่สาํหรบัตวัอย่าง สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การอนุญาตใหผู้ต้ดิต่อรบัตวัอยา่งได ้(ในหน้า 709) 

 หากผูต้ดิต่อยา้ยไปยงัรฐัอืน่ จะสามารถสุม่ผูต้ดิต่อไดจ้ํานวน x ครัง้ในขณะทีก่าํลงัรอใบอนุญาตทีถู่กตอ้งของรฐั ซึง่ x แทนคา่ในฟิลด์นี้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดด ู
ฟิลด์ใบอนุญาตของรฐัของผูต้ดิตอ่  

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
ดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการตวัอย่าง:  

 การอนุญาตใหผู้ต้ดิต่อรบัตวัอย่างได ้(ในหน้า 709) 

 การทาํรายการตวัอย่าง 

 การจดัการการทาํรายการตวัอย่าง 

 ฟิลด์การทาํรายการตวัอย่าง 

 
 

การตัง้ค่าการฟิลเตอรร์ายการสาํหรบัเลือกตามเรคคอรด์การปันส่วนสาํหรบัพนักงานขาย 
ผูดู้แลระบบสามารถใชง้านการฟิลเตอรร์ายการสาํหรบัเลอืกของรายการ Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition เชน่ ผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลู 
สนิคา้สง่เสรมิการขาย ตวัอย่างทีใ่ห ้แผนขอ้ความ และคาํขอตวัอย่าง เมือ่ตัง้คา่การฟิลเตอรน์ี้แลว้ Oracle CRM On Demand 
จะฟิลเตอรร์ายการในรายการสาํหรบัเลอืกต่อไปนี้ทีแ่สดงระหวา่งการตดิต่อกบัลกูคา้ (การตดิต่อของผูต้ดิต่อ การตดิต่อของบรษิทั หรอืการตดิต่อของผูเ้ขา้รว่ม) แยกตามพนักงานขายเภสชัภณัฑ์ 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัเรคคอรด์การปนัสว่นของพนกังานขาย Oracle CRM On Demand จะนําการฟิลเตอรไ์ปใชก้บัรายการในรายการสาํหรบัเลอืก ดงันี้: 

 ผลติภณัฑท์ีพ่นักงานขายสามารถใหร้ายละเอยีดได ้

 ตวัอย่างทีพ่นกังานขายสามารถใหไ้ด้ 

 สนิคา้สง่เสรมิการขายทีพ่นกังานขายสามารถใหไ้ด ้

 ตวัอย่างทีพ่นกังานขายสามารถรอ้งขอใหก้บัลกูคา้ 

หากไมไ่ดต้ัง้คา่การฟิลเตอร ์Oracle CRM On Demand จะไมฟิ่ลเตอร์รายการสาํหรบัเลอืกเหลา่นี้โดยใชเ้รคคอรด์การปนัส่วนของพนกังานขาย 
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ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการใชง้านการฟิลเตอรร์ายการสาํหรบัเลอืก บทบาทผูใ้ชข้องคณุจะตอ้งมสีทิธิจ์ดัการการเขา้ใชย้าและสทิธิจ์ดัการบรษิทั 

การใช้งานการฟิลเตอรร์ายการสาํหรบัเลือกตามการปันส่วนพนักงานขาย 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้ 

2 ในสว่นของการจดัการ Life Sciences คลกิลงิคข์อ้มลูอืน่ๆ เกีย่วกบั Life Sciences 

3 บนเพจการตัง้คา่เกีย่วกบั Life Sciences คลกิลงิค์การตัง้คา่เกีย่วกบั Life Sciences 

4 เลอืก ใชง้านการฟิลเตอรข์องการเลอืกผลติภณัฑ์แยกตามการปนัสว่นพนักงานขาย 

ตามคา่ดฟีอลต์ ระบบจะไมเ่ลอืกการตัง้คา่นี้ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 การใหต้วัอย่างในระหว่างการตดิต่อจากฝา่ยขาย 

 การปนัส่วน 

 การเชือ่มโยงขอ้มลูผลติภณัฑ์ทีใ่หข้อ้มลูกบัการตดิต่อ 

 การเชือ่มโยงขอ้มลูตวัอย่างทีใ่หก้บัการตดิต่อ 

 การเชือ่มโยงขอ้มลูสนิคา้สง่เสรมิการขายกบัการตดิต่อ 

 การเชือ่มโยงขอ้มลูคาํขอตวัอย่างกบัการตดิต่อ 
 

การอนุญาตให้ผูติ้ดต่อรบัตวัอย่างได้ 
พนกังานขายไมส่ามารถกระจายตวัอย่างไปยงัผูต้ดิต่อใดกไ็ด ้พนกังานขายสามารถกระจายตวัอย่างไปยงัผูต้ดิต่อทีไ่ดร้บัสทิธิใ์นการรบัและเซน็ชือ่สาํหรบัตวัอย่างเทา่นัน้ 
ผูดู้แลระบบจะควบคุมสทิธิน์ี้ไดโ้ดยการกําหนดประเภทของผูต้ดิต่อทีส่ามารถรบัตวัอย่างได ้หากพนกังานขายพยายามกระจายตวัอย่างไปยงัผูต้ดิต่อทีไ่มไ่ดร้บัสทิธิใ์นการรบัและเซน็ชือ่สาํหรบัตวัอย่าง 
ระบบจะแสดงขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดทีค่ลา้ยคลงึกบัขอ้ความดงันี้: ไมส่ามารถสุม่ผูต้ดิต่อได ้ 

ก่อนท่ีจะเร่ิมต้น ในการใหส้ทิธิผ์ูต้ดิต่อเพือ่ตวัอยา่ง ขัน้แรก คณุตอ้งจดัทาํฟิลด์ทีก่าํหนดเองโดยตัง้ชือ่วา่ สามารถสุม่ตวัอย่าง ของประเภทรายการสาํหรบัเลอืกและกาํหนดใหม้คีา่ ใช ่และ ไม ่

การอนุญาตผูติ้ดต่อทีจ่ะรบัตวัอย่าง 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้ 

2 ในสว่นการปรบัแต่งแอปพลเิคชนั ใหค้ลกิทีก่ารปรบัแต่งแอปพลเิคชนั  

3 ในสว่นการตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ ใหค้ลกิลงิค์ ผูต้ดิต่อ 

4 ในสว่นรายการสาํหรบัเลอืกตามลาํดบัขัน้ ใหค้ลกิลงิค์ รายการสาํหรบัเลอืกตามลาํดบัขัน้ของผูต้ดิต่อ 

5 บนเพจรายการสาํหรบัเลอืกตามลําดบัขัน้ ใหค้ลกิ แกไ้ข ซึง่อยู่ถดัจากการกาํหนดรายการสาํหรบัเลอืกตามลาํดบัขัน้ต่อไปนี้ 
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รายการสาํหรบัเลือกหลกั รายการสาํหรบัเลือกท่ีเก่ียวข้อง 

ประเภทผูต้ดิต่อ สุม่ตวัอย่างได ้

6 ไปทีข่ ัน้ตอนที ่2 ของวซิารด์รายการสาํหรบัเลอืกตามลาํดบัขัน้ แลว้ตัง้ คา่ทีแ่สดงในรายการสาํหรบัเลอืกทีเ่กีย่วขอ้ง เป็น ไม ่สาํหรบัผูต้ดิต่อแต่ละราย (หรอืคา่ทีม่อียู่ในรายการสาํหรบัเลอืกหลกั) 
ทีค่ณุไมต่อ้งการอนุญาตใหร้บัและเซน็ชือ่สาํหรบัตวัอย่าง  

หมายเหตุ: คา่ทีแ่สดงในรายการสาํหรบัเลอืกทีเ่กีย่วขอ้งของผูต้ดิตอ่แต่ละราย (คา่ทีม่อียู่ในรายการสาํหรบัเลอืกหลกั) จะตัง้ไวท้ี ่ใช ่ตามคา่ดฟีอลต์ 
ซึง่หมายความวา่จะสามารถสุม่ตวัอย่างผูต้ดิต่อทัง้หมดไดต้ามคา่ดฟีอลต ์

ตวัอย่างเชน่ ในตารางต่อไปนี้ ผูต้ดิต่อตอ่ไปนี้จะไดร้บัสทิธิใ์นการรบัและเซน็ชือ่สาํหรบัตวัอยา่ง: ผูบ้รหิารโรงพยาบาล ชา่งเทคนคิหอ้งปฏบิตักิาร พยาบาลเวชปฏบิตั ิเภสชักร และแพทย์ 

ค่าท่ีแสดงรายการสาํหรบัเลือกหลกั ค่าท่ีแสดงของรายการสาํหรบัเลือกท่ีเก่ียวข้อง 

ลกูคา้เป้าหมาย ไม ่

ลกูคา้ ไม ่

คูค่า้ ไม ่

ผูบ้รหิารโรงพยาบาล ใช ่

ชา่งเทคนคิหอ้งปฏบิตักิาร ใช ่

พยาบาลเวชปฏบิตั ิ ใช ่

เภสชักร ใช ่

แพทย์ ใช ่

ผูว้จิยัทีเ่ป็นแพทย์ ไม ่

พยาบาลทีท่าํการวจิยั ไม ่

เภสชักรทีท่าํการวจิยั ไม ่

ชา่งเทคนคิหอ้งปฏบิตักิารวจิยั ไม ่

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายการสาํหรบัเลอืกตามลาํดบัขัน้ โปรดดูที ่การกาํหนดรายการสาํหรบัเลอืกตามลาํดบัขัน้ (ในหน้า 161) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
ดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการตวัอย่าง:  

 การตัง้คา่จํานวนครัง้สงูสดุทีส่ามารถสุม่ตวัอย่างของผูต้ดิต่อทีไ่มม่ใีบอนุญาตของรฐัทีถู่กตอ้ง (ในหน้า 707) 

 การทาํรายการตวัอย่าง 

 การจดัการการทาํรายการตวัอย่าง 

 ฟิลด์การทาํรายการตวัอย่าง 
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การตัง้ค่าการส่งการทาํรายการตวัอย่างแบบอตัโนมติั 
หวัขอ้นี้อธบิายวธิกีารใชฟ้งักช์นัเวริก์โฟลวใ์น Oracle CRM On Demand เพือ่สง่การทาํรายการตวัอย่างสาํหรบัการประมวลผลโดยอตัโนมตั ิ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ใหต้รวจดูขอ้มลูใน เกีย่วกบัการสง่การทาํรายการตวัอย่างแบบอตัโนมตั ิ(ในหน้า 712) 

ในการตัง้ค่าการส่งการทาํรายการตวัอย่างแบบอตัโนมติั 

1 กาํหนดฟิลด์ในการทาํรายการตวัอย่างทีคุ่ณตอ้งการใชใ้นเงือ่นไขตามกฎเวริ์กโฟลว์  

ตวัอย่างเชน่ คณุอาจตอ้งการใชก้ารตัง้คา่ทีอ่ยู่ในฟิลด์ชอ่งทาํเครือ่งหมายในประเภทเรคคอรด์การทํารายการตวัอย่างเป็นเกณฑส์าํหรบักาํหนดวา่ตอ้งสง่เรคคอรด์หรอืไม ่ในกฎเวริก์โฟลว์ 
คณุสามารถระบุไดว้า่หากมกีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายในเรคคอรด์ ใหเ้วริก์โฟลวด์ําเนินการสง่เรคคอรด์ ซึง่คณุสามารถใชฟิ้ลด์ชอ่งทาํเครือ่งหมายทีม่อียู่ 
หรอืคณุอาจตอ้งการตัง้คา่ฟิลด์ชอ่งทาํเครือ่งหมายทีก่าํหนดเองแลว้ตัง้ชือ่ให ้เชน่ ทาํเครือ่งหมายเพือ่สง่ เป็นตน้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่ฟิลด์ทีก่าํหนดเอง โปรดดูทีส่ว่นใน 
การจดัการฟิลด์ และ การจดัการโครงรา่งเพจ ในตารางใน เพจการปรบัแต่งแอปพลเิคชนัประเภทเรคคอรด์ (ในหน้า 88) 

2 ตัง้คา่กฎเวริ์กโฟลว์ทีจ่ําเป็นสาํหรบัประเภทเรคคอรด์การทาํรายการตวัอย่าง  

คณุสามารถตัง้คา่กฎเวริ์กโฟลวไ์ดม้ากตามทีค่ณุต้องการ เป็นไปไดว้า่คุณอาจตอ้งการตัง้ค่ากฎเวริ์กโฟลวท์ีม่กีจิกรรมทรกิเกอร์ เมือ่บนัทกึเรคคอรด์ทีแ่กไ้ข 
เพือ่ใหส้ง่เรคคอรด์การทาํรายการตวัอย่างทีม่กีารแกไ้ขโดยอตัโนมตั ิ

หมายเหตุ: ขณะทีต่ัง้คา่กฎเวริ์กโฟลว์ คณุตอ้งระบุเงือ่นไขใหต้รวจสอบวา่มกีารตัง้คา่ฟิลด์สถานะใหก้บัคา่เป็นสถานะ ระหวา่งดําเนินการ ซึง่เงือ่นไขนี้มคีวามจําเป็น 
เพือ่ทีว่า่เมือ่การดําเนินการ สง่ เสรจ็เรยีบรอ้ย ระบบจะเปลีย่นสถานะในฟิลด์ของเรคคอรด์การทาํรายการตวัอย่าง ซึง่ไดแ้กก่ารดําเนนิการแกไ้ขทีจ่ะตดิต่อเวริก์โฟลวน์ี้อกีครัง้ 

ต่อไปนี้คอื ตวัอย่างของเงือ่นไขกฎงา่ยๆ: 

[<bMark_for_Submit_ITAG>]="Y" AND [<TransactionStatus>]="In Progress" AND 

ExcludeChannel("Online")  

ในตวัอย่างนี้ ทาํเครือ่งหมายเพือ่สง่ เป็นฟิลด์ทีก่ําหนดเอง และ ExcludeChannel เป็นเงือ่นไขแบบเลอืกไดท้ีอ่นุญาตใหคุ้ณจาํกดัทรกิเกอร์ 
เพือ่ใหเ้วริก์โฟลวใ์ชง้านไดเ้ฉพาะสาํหรบัการอมิปอรต์เทา่นัน้ ไมใ่ชใ่นเวลาทีใ่ชปุ้่ม สง่การตดิต่อ ใน UI หากคุณไดร้บัขอ้ผดิพลาดใดๆ เมือ่มกีารทรกิเกอรก์ารดําเนนิการของเวริ์กโฟลว์นี้ 
โปรดดูที ่การดูอนิสแตนซข์อ้ผดิพลาดในการตรวจสอบขอ้ผดิพลาดเวริก์โฟลว ์(ในหน้า 414) 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้คา่กฎเวริ์กโฟลว์ โปรดดูที ่การจดัทาํกฎเวริก์โฟลว์ (ในหน้า 372) 

3 ในกฎเวริก์โฟลวแ์ต่ละกฎ ใหร้ะบุเงือ่นไขทีต่อ้งตรงกบัการดําเนนิการของเวริ์กโฟลว์ทีจ่ะดําเนนิการ  

ตวัอย่างเชน่ คณุสามารถระบุไดว้า่หากมกีารเลอืกฟิลด์ชอ่งทาํเครือ่งหมายใดในเรคคอรด์ ระบบจะต้องทาํตามการดําเนนิการในกฎเวริ์กโฟลว์ 

หมายเหตุ: หากคุณตอ้งการป้องกนัไมใ่หก้ฎเวริ์กโฟลวส์ง่เรคคอรด์ทีจ่ดัทาํหรอือปัเดตผา่นอนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช ้ใหต้ัง้คา่ขอ้จํากดัทีจ่ําเป็นในเงือ่นไขในกฎเวริก์โฟลวข์องคณุ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจํากดักฎเวริ์กโฟลวใ์หเ้ป็นชอ่งทางหรอืบทบาททีร่ะบุ (ในหน้า 382) 

4 จดัทาํการดําเนนิการ สง่เวริก์โฟลว ์ทีจ่ําเป็นในกฎเวริก์โฟลว์แต่ละรายการของคณุ  

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการดําเนินการสง่เวริก์โฟลว์ โปรดดูทีข่อ้มลูเกีย่วกบัการดําเนินการเวริก์โฟลวส์าํหรบั Oracle CRM On Demand Life Sciences 
Edition ใน เกีย่วกบัการดําเนินการเวริ์กโฟลว์ (โปรดดูที ่"เกีย่วกบัการดําเนินการของเวริก์โฟลว์" ในหน้า 363) 

หมายเหตุ: การดําเนนิการ สง่ จะตอ้งนําหน้าด้วยการดําเนนิการรอทีม่คีา่การรอทีไ่มใ่ชศ่นูย์ การใชก้ารรอทีไ่มใ่ชศ่นูย์จะแสดงการดําเนนิการของเวริก์โฟลวเ์ป็นการดําเนนิการทีไ่มต่รงกนั 
ขอแนะนําใหใ้ชก้ารดําเนนิการทีไ่มต่รงกนัสาํหรบัการทาํงานของแอปพลเิคชนัโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากคุณจะอมิปอรต์และสง่เรคคอรด์การทํารายการตวัอย่างชดุใหญ่ 

หมายเหตุ: ชือ่ฟิลด์ทีไ่มอ่า้งองิกบัภาษาและ Syntax ของชือ่ฟิลด์ทีใ่ชใ้นนพิจน์ตวัอย่างใดๆ ในหวัขอ้นี้เป็นชือ่ฟิลด์และ Syntax ของชือ่ฟิลดท์ีใ่ชใ้น Expression Builder 
ในรลีสีกอ่นหน้า Release 29 Service Pack 1 ตวัอย่างเหลา่นี้ยงัคงใชไ้ด้ อย่างไรกต็าม หากคุณเลอืกฟิลด์ทีส่อดคลอ้งสาํหรบันิพจน์จากรายการฟิลด์ใน Expression 
Builder ใน Release 29 Service Pack 1 หรอืต่อมา ชือ่ฟิลด์และ Syntax ของชือ่ฟิลด์จะแตกต่างจากทีแ่สดงอยู่ในตวัอย่าง 
จงึขอแนะนําใหคุ้ณเลอืกฟิลด์สาํหรบันพิจน์ของคุณจากรายการฟิลด์ใน Expression Builder เสมอ เพือ่ใหช้ือ่ฟิลด์และ Syntax ของชือ่ฟิลด์ถูกตอ้งเสมอ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัชือ่ฟิลด์และ Syntax ของชือ่ฟิลด์ในนพิจน์ โปรดดูที ่เกีย่วกบันิพจน์ (ในหน้า 719) 
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เก่ียวกบัการส่งการทาํรายการตวัอย่างแบบอตัโนมติั 
คณุสามารถตัง้คา่กฎเวริ์กโฟลวใ์หส้ง่การทาํรายการตวัอย่างโดยอตัโนมตั ิคณุจงึไมจ่ําเป็นตอ้งเปิดเรคคอรด์ทลีะรายการเพือ่สง่การทาํรายการตวัอย่าง 
การใชก้ฎเวริก์โฟลวใ์นการสง่ชดุเรคคอรด์การทาํรายการตวัอย่างจะมปีระโยชน์ เมือ่คณุตอ้งการสง่ชุดเรคคอรด์ทีคุ่ณจดัทาํหรอือปัเดตผา่นบรกิารทางเวบ็หรอืผา่นโปรแกรมช่วยนําเขา้ขอ้มลูพรอ้มๆ กนั 
ตวัอย่างเชน่ ขณะทีค่ณุสง่สนิคา้คงคลงัใหมจ่ากคลงัสนิคา้ไปยงัพนกังานขาย คณุอาจตอ้งการจดัทําการทาํรายการตวัอย่างประเภท โอนออก ผา่นโปรแกรมนําเขา้ขอ้มลูเป็นจํานวนมาก 
เพือ่ทาํการสง่ขอ้มลูรายการดงักลา่ว 

คณุสามารถตัง้คา่กฎเวริ์กโฟลว์ทีจ่ะทรกิเกอรท์ุกครัง้ทีม่กีารอปัเดตเรคคอรด์การทาํรายการตวัอย่าง รวมถงึการดําเนนิการเวริก์โฟลวใ์นกฎดงักลา่วทีส่ง่เรคคอรด์โดยอตัโนมตั ิ
หากฟิลดใ์นเรคคอรด์ไดร้บัการตัง้คา่ตามทีคุ่ณระบุในเงือ่นไขของกฎเวริก์โฟลว์ ตวัอย่างเชน่ คณุสามารถดําเนนิการต่อไปนี้: 

1 อมิปอรต์ชดุเรคคอรด์การทาํรายการตวัอย่าง 

2 อมิปอรต์เรคคอรด์สนิคา้ทีท่าํรายการสาํหรบัการทํารายการตวัอย่างทีอ่มิปอรต์มาในขัน้ตอนที ่1 

3 อมิปอรต์ชดุเรคคอรด์การทาํรายการตวัอย่างซํ้าจากขัน้ตอนที ่1 โดยมฟิีลด์ทรกิเกอรท์ีต่ ัง้คา่เป็นคา่ทรกิเกอรก์ารสง่ เชน่ ทาํเครือ่งหมายเพือ่สง่เป็น Y   

หมายเหตุ: คณุตอ้งอมิปอรต์สนิคา้ตวัอย่างทีท่าํรายการทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดกอ่น จงึจะสามารถสง่การทาํรายการตวัอย่างไดโ้ดยใชก้ฎเวริก์โฟลว ์

หากคุณตอ้งการป้องกนัไมใ่หก้ฎเวริก์โฟลวส์ง่เรคคอรด์ทีจ่ดัทาํหรอือปัเดตผา่นอนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช ้ใหต้ัง้คา่ขอ้จํากดัทีจ่ําเป็นในเงือ่นไขในกฎเวริ์กโฟลว์ของคณุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่
การจํากดักฎเวริก์โฟลวใ์หเ้ป็นชอ่งทางหรอืบทบาททีร่ะบุ (ในหน้า 382) 

เมือ่คณุใชเ้วริ์กโฟลวใ์นการสง่เรคคอรด์ทีอ่มิปอรต์ จะเกดิลกัษณะดงันี้: 

 ขอ้ผดิพลาดใดๆ ของการดําเนนิการสง่เวริ์กโฟลว์ไมไ่ดป้้องกนัการอมิปอรต์ การจดัทาํ หรอืการอปัเดตการทาํรายการตวัอย่าง  

 การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิกบัจํานวนสนิคา้คงคลงัสง่ผลในแอปพลเิคชนั Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales  
 

Oracle CRM On Demand Desktop 
Oracle CRM On Demand Desktop ชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถทาํขอ้มลูเรคคอร์ด Oracle CRM On Demand ของพวกเขาใหต้รงกนักบั Microsoft Outlook 
ในสว่นการจดัการการใชร้่วมกนักบัเดสกท์อปของโฮมเพจการจดัการ คณุสามารถคลกิทีล่งิค์ Oracle CRM On Demand Desktop 
เพือ่ไปทีเ่พจทีจ่ะชว่ยใหคุ้ณสามารถตัง้คา่ซอฟต์แวรน์ี้สาํหรบัการกระจายขอ้มลูไปยงัผูใ้ชข้องคณุ คณุสามารถทาํสิง่ต่อไปนี้: 

 ตรวจสอบวา่ระบบของคณุเป็นไปตามขอ้กาํหนดของระบบสาํหรบั Oracle CRM On Demand หรอืไม ่กอ่นทีคุ่ณจะตดิตัง้ Oracle CRM On Demand 
Desktop 

 จดัการแพค็เกจการปรบัแต่งใหใ้ชง้านไดส้าํหรบัผูใ้ช ้Oracle CRM On Demand Desktop โปรดดูที ่การจดัการแพค็เกจการปรบัแต่ง (ในหน้า 713) 

 ดาวน์โหลดไฟลจ์าก Oracle Software Delivery Cloud ทีใ่หค้ณุปรบัแต่งและใชแ้อปพลเิคชนั Oracle CRM On Demand Desktop ได ้

 ตัง้คา่ทีต่ัง้การดาวน์โหลดสาํหรบัโปรแกรมตดิตัง้ Oracle CRM On Demand Desktop โปรดดูที ่การตัง้คา่ทีต่ัง้เวอรช์นัของโปรแกรมตดิตัง้ Oracle CRM On 
Demand Desktop  (ในหน้า 714) 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตดิตัง้ การตัง้ค่า และการใช ้Oracle CRM On Demand Desktop โปรดดูที ่Oracle CRM On Demand Desktop 
Administration Guide สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand Desktop โปรดดูที ่คูม่อืการปรบัแต่ง Oracle CRM On 
Demand Desktop  

หมายเหตุ: ผลติภณัฑ์ Oracle CRM On Demand Desktop Lite มใีหใ้ชง้านนอกเหนอืจากผลติภณัฑ์ Oracle CRM On Demand Desktop แบบเตม็ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั Oracle CRM On Demand Desktop Lite โปรดดูที ่Oracle CRM On Demand Desktop Administration 
Guide 
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การจดัการแพค็เกจการปรบัแต่ง 
แพค็เกจการปรบัแต่ง เป็นชดุของไฟลเ์มตะดาตา้ XML และไฟล ์JavaScript ที ่Oracle CRM On Demand Desktop เชือ่มโยงกบับทบาทเฉพาะ 
ไฟลเ์มตะดาตา้จะปรบัแต่งการใช ้Oracle CRM On Demand Desktop ตวัอย่างเชน่ คณุสามารถทําการปรบัแต่งประเภทต่อไปนี้ได:้ คณุสามารถเพิม่หรอืลบฟิลด์ที ่Oracle 
CRM On Demand Desktop ทาํใหข้อ้มลูตรงกนั หรอืเปลีย่นแปลงโครงรา่งของฟอรม์ทีก่าํหนดเอง สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัแพค็เกจการปรบัแต่ง โปรดดูที ่Oracle CRM 
On Demand Desktop Administration Guide  

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand Desktop Lite ไมส่นบัสนุนแพค็เกจการปรบัแต่ง 

ในเพจรายการแพค็เกจ คณุสามารถเพิม่แพค็เกจการปรบัแต่งใหม่ รวมถงึคดัลอก แกไ้ข และลบแพค็เกจทีม่อียู่ได ้ 

การเผยแพร่แพค็เกจการปรบัแต่ง 
ในการกาํหนดใหแ้พค็เกจการปรบัแต่งทาํงานและใชง้านไดส้าํหรบัผูใ้ช ้Oracle CRM On Demand Desktop คณุตอ้งเผยแพร่แพค็เกจ  

เรคคอรด์แพค็เกจจะกลายเป็นแบบอ่านอย่างเดยีวเมือ่มกีารเผยแพร่ และคา่ในฟิลด์สถานะจะเปลีย่นจาก ไมไ่ดเ้ผยแพร ่เป็น เผยแพร ่
มแีพค็เกจการปรบัแต่งเพยีงหนึง่แพค็เกจเท่านัน้ทีจ่ะใชง้านไดส้าํหรบัเวอรช์นัไคลเอนต์ไมว่า่เมือ่ไรกต็าม ดงันัน้ 
หากคุณพยายามเผยแพรแ่พค็เกจสาํหรบับทบาททีม่วีนัทีเ่ริม่ตน้คาบเกีย่วกบัแพค็เกจการปรบัแต่งทีม่อียู่เดมิสาํหรบับทบาทเดยีวกนั ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดจะปรากฏขึน้ อย่างไรกต็าม 
ผูใ้ชท้ีม่บีทบาทเฉพาะสามารถมแีพค็เกจทีเ่ผยแพรท่ีแ่ยกต่างหากสาํหรบัเวอรช์นัไคลเอนต์ทีต่่างกนัได ้

หากจําเป็นทีจ่ะตอ้งเปลีย่นไฟลเ์มตะดาตา้ในแพค็เกจ คณุจะตอ้งยกเลกิการเผยแพรแ่พค็เกจนัน้ แนบไฟลแ์พค็เกจทีอ่ปัเดตแลว้ และเผยแพรแ่พค็เกจทีอ่ปัเดตแลว้    

คําแนะนํา: เนื่องจากผูใ้ชท้ีม่บีทบาททีร่ะบุจะไม่สามารถดาวน์โหลดไฟลแ์พค็เกจของตนไดข้ณะทีเ่รคคอรด์มสีถานะไมไ่ดเ้ผยแพร ่ขอแนะนําใหคุ้ณระบุวนัทีส่ ิน้สดุสาํหรบัแพค็เกจทีท่าํงานอยู่ในปจัจุบนั 
และจดัทาํเรคคอรด์แพค็เกจใหมเ่มือ่ตอ้งทาํการเปลีย่นแปลง การดําเนินการนี้จะเป็นการรบัรองวา่แพค็เกจจะใชง้านไดเ้สมอสาํหรบัผูใ้ชร้ายใหม่ 
และชว่ยใหก้ารควบคมุและการตดิตามเวอรช์นัมคีวามแมน่ยํามากขึน้ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการจดัการกบัแพค็เกจการปรบัแต่ง บทบาทของคณุจะตอ้งรวมการจดัการสทิธิเ์ขา้ใชง้าน CRM Desktop ดว้ย 

การเพิม่แพค็เกจการปรบัแต่ง 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้ 

2 ในสว่น Oracle CRM On Demand Desktop ใหค้ลกิ Oracle CRM On Demand Desktop 

3 คลกิ จดัการแพค็เกจการปรบัแต่ง 

4 ในเพจรายการแพค็เกจ ใหค้ลกิปุ่ม แพค็เกจใหม่ 

5 ในเพจการแกไ้ขแพค็เกจ ใหก้รอกขอ้มลูในฟิลด์ต่อไปนี้ใหค้รบถว้น 

ฟิลด ์ ความเห็น 

ชือ่แพค็เกจ ป้อนชือ่ ขอแนะนําใหค้ณุตัง้ชือ่แพค็เกจตามบทบาทผูใ้ช ้ 

บทบาทผูใ้ช ้ เลอืกบทบาททีเ่ชือ่มโยงกบัแพค็เกจ  

ความเหน็ ป้อนความเหน็สาํหรบัแพค็เกจ 

เอกสารแนบ คลกิไอคอนเอกสารแนบ และเลอืกไฟลแ์พค็เกจ  

วนัทีเ่ริม่ตน้ เลอืกวนัทีเ่ริม่ตน้สาํหรบัแพค็เกจ หากคณุตอ้งการวนัทีอ่ ืน่ทีไ่มใ่ช่วนัทีว่นันี้  
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ฟิลด ์ ความเห็น 

วนัทีส่ ิ้นสดุ หากจําเป็น ใหเ้ลอืกวนัทีส่ ิน้สดุสาํหรบัแพค็เกจ 
แพค็เกจทีเ่ผยแพรโ่ดยไมม่วีนัทีส่ ิน้สดุทีก่าํหนดจะถอืวา่เป็นแพค็เกจทีท่าํงานอย่างไม่มกีาํหนด ดงันัน้ 
คณตอ้งกาํหนดวนัทีส่ ิน้สดุเพือ่ปิดใชง้านเรคคอรด์ของแพค็เกจ 
และเพือ่ใหแ้พค็เกจใหมไ่ดร้บัการเผยแพรส่าํหรบับทบาท 

เวอรช์นัไคลเอนต์ เวอรช์นัไคลเอนต์ของ Oracle CRM On Demand Desktop 
ทีส่นบัสนุนสาํหรบัแพค็เกจนี้  

6 คลกิ บนัทกึ  

หรอืคณุสามารถคดัลอกแพค็เกจทีม่อียู่ และเปลีย่นรายละเอยีดตามความตอ้งการของคุณ  

การเผยแพร่หรือยกเลิกการเผยแพร่แพค็เกจ 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้ 

2 ในสว่น Oracle CRM On Demand Desktop ใหค้ลกิ Oracle CRM On Demand Desktop 

3 คลกิ จดัการแพค็เกจการปรบัแต่ง 

4 ในเพจรายการแพค็เกจ ใหค้ลกิทีช่ ือ่ของแพค็เกจ 

5 คลกิปุ่ม เผยแพร ่หรอืปุ่ม ยกเลกิการเผยแพร่ ตามทีต่อ้งการ  

เมือ่คณุเผยแพรแ่พค็เกจ ระบบจะสรา้งค่าในฟิลด์คา่แฮช เมือ่คณุยกเลกิการเผยแพร่แพค็เกจ ระบบจะลา้งฟิลด์คา่แฮช  

 
 

การตัง้ค่าท่ีตัง้เวอรช์นัของโปรแกรมติดตัง้ Oracle CRM On Demand Desktop 
ในหน้าจอทีต่ัง้ของโปรแกรมตดิตัง้ คณุสามารถระบุทีต่ ัง้ในการดาวน์โหลดโปรแกรมตดิตัง้ Oracle CRM On Demand Desktop แบบ 32 บติ หรอื 64 
บติสาํหรบัเวอรช์นัตัง้แต่หนึ่งเวอรช์นัขึน้ไป โดยการป้อน URL สาํหรบัไฟล์ EXE ของโปรแกรมตดิตัง้ โดย URL ทีร่ะบุสามารถเป็นทีต่ัง้ใดกไ็ดใ้นเครอืขา่ยของคณุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่
Oracle CRM On Demand Desktop Administration Guide  

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการตัง้คา่ทีต่ัง้เวอรช์นัของโปรแกรมตดิตัง้ Oracle CRM On Demand Desktop บทบาทของคุณจะตอ้งรวมการจดัการสทิธิเ์ขา้ใชง้าน CRM 
Desktop ดว้ย 

ผูดู้แลระบบจะตอ้งรบัโปรแกรมตดิตัง้เหลา่นี้จาก Oracle Software Delivery Cloud กอ่น 

การตัง้ค่าทีต่ัง้เวอรช์นัของโปรแกรมติดตัง้ Oracle CRM On Demand Desktop 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้ 

2 ในสว่น Oracle CRM On Demand Desktop ใหค้ลกิ Oracle CRM On Demand Desktop  

3 คลกิลงิคท์ีต่ ัง้การดาวน์โหลด 
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4 ในหน้าจอทีต่ัง้ของโปรแกรมตดิตัง้ ใหท้าํดงันี้: 

a สาํหรบัแต่ละเวอรช์นัทีคุ่ณตอ้งการตัง้คา่ทีต่ัง้การดาวน์โหลด ใหป้้อน URL สาํหรบัไฟล์ EXE ในฟิลด ์URL ทีอ่ยู่ถดัจากเวอรช์นั 

b คลกิ บนัทกึ 

หลงัจากตัง้คา่ทีต่ัง้เวอรช์นัของโปรแกรมตดิตัง้ Oracle CRM On Demand Desktop แลว้ ผูใ้ชส้ามารถตดิตัง้ Oracle CRM On Demand Desktop 
โดยการไปที ่การตัง้คา่ของฉัน เครือ่งมอืขอ้มลูและเครือ่งมอืการใชร้่วมกนั จากนัน้ไปทีเ่พจ Oracle CRM On Demand Desktop ซึง่ผูใ้ชส้ามารถดาวน์โหลดไฟล์ EXE ได ้
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การตดิตัง้ Oracle CRM On Demand Desktop (ในหน้า 715) 

 
 

การติดตัง้ Oracle CRM On Demand Desktop 
ในเพจ Oracle CRM On Demand Desktop คณุสามารถคลกิลงิคด์าวน์โหลด Oracle CRM On Demand Desktop เพือ่ตดิตัง้ Oracle CRM On 
Demand Desktop 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ตรวจสอบวา่คณุมซีอฟต์แวร์และฮารด์แวร์ทีจ่ําเป็นแลว้ รวมถงึซอฟต์แวร์ทีใ่ชร้นั Oracle CRM On Demand Desktop โปรดดูที ่เวบ็ไซต์ Oracle CRM 
On Demand http://crmondemand.oracle.com/en/products/system-requirements/index.html สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการตดิตัง้ 
การตัง้คา่ และการใช ้Oracle CRM On Demand Desktop โปรดดูที ่Oracle CRM On Demand Desktop Administration Guide 

ในการตดิตัง้ Oracle CRM On Demand Desktop บทบาทของคณุจะตอ้งมสีทิธิใ์ชง้านการเขา้ใช ้CRM Desktop 

หมายเหต:ุ ขัน้ตอนในหวัขอ้นี้กาํหนดใหผู้ดู้แลระบบของคณุตอ้งตัง้คา่ทีต่ัง้ของโปรแกรมตดิตัง้ สําหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การตัง้คา่ทีต่ัง้เวอร์ชนัของโปรแกรมตดิตัง้ Oracle CRM On 
Demand Desktop (ในหน้า 714) 

การติดตัง้ Oracle CRM On Demand Desktop 

1 ในมมุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้คลกิทีล่งิค์รว่ม การตัง้คา่ของฉัน 

2 ในโฮมเพจสว่นบุคคล ใหค้ลกิลงิคเ์ครือ่งมอืขอ้มลูและเครือ่งมอืการใชร้ว่มกนั 

3 ในเพจเครือ่งมอืขอ้มลูและเครือ่งมอืการใชร้ว่มกนั ใหค้ลกิทีล่งิค์ Oracle CRM On Demand Desktop 

4 ในเพจ Oracle CRM On Demand Desktop ใหเ้ลอืกโปรแกรมตดิตัง้ แลว้คลกิลงิคด์าวน์โหลด Oracle CRM On Demand Desktop 

5 ใหอ้่านขอ้มลูเพิม่เตมิในเพจทีส่อบของ Oracle CRM On Demand Desktop จากนัน้คลกิทีล่งิค ์ดาวน์โหลด Oracle CRM On Demand Desktop 

6 ในวนิโดว์ ใหด้ําเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 คลกิ บนัทกึ เพือ่คดัลอกไฟล ์EXE ของOracle CRM On Demand Desktop ลงในฮารด์ไดรฟ์ของคณุเพือ่ตดิตัง้ Oracle CRM On Demand 
Desktop ขณะทีคุ่ณออฟไลน์อยู่ (แนะนํา) 

 คลกิ รนั เพื่อืเริม่การตดิตัง้ คณุตอ้งเชือ่มต่อกบัอนิเตอรเ์น็ตเพือ่ดําเนนิการตดิตัง้ใหเ้สรจ็สมบูรณ์ 

7 ทาํตามคาํแนะนําเพือ่ทาํการตดิตัง้ใหเ้สรจ็สมบูรณ์ 

 

 
 

http://crmondemand.oracle.com/en/products/system-requirements/index.html
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Expression Builder 
คลกิทีห่วัขอ้เพือ่ดูขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั Oracle On Demand Expression Builder (Expression Builder) และการใชง้าน: 

 เกีย่วกบั Expression Builder (ในหน้า 716) 

 การใช ้Expression Builder (ในหน้า 717) 

 เกีย่วกบันพิจน์ (ในหน้า 719) 

 ประเภทขอ้มลูใน Expression Builder (ในหน้า 722) 

 เครือ่งหมายใน Expression Builder (ในหน้า 725) 

 ฟงักช์นัใน Expression Builder (ในหน้า 729) 

 ตวัอย่าง Expression Builder (ในหน้า 768) 
 

เก่ียวกบั Expression Builder 
Oracle On Demand Expression Builder (Expression Builder) คอืเครือ่งมอืสาํหรบัการใชง้านกฎของธุรกจิโดยใชน้พิจน์ 
นพิจน์คอืค่าผสมทีถู่กตอ้งระหวา่งตวัดําเนนิการ ฟงักช์นั ฟิลด์ และขอ้ความซึง่ Oracle CRM On Demand สามารถประเมนิได ้

มกีารใช ้Expression Builder ในพืน้ทีต่่อไปนี้ใน Oracle CRM On Demand: 

 การจดัการฟิลด์ข ัน้สงู ในบรบิทต่อไปนี้:  

 การตัง้คา่คุณสมบตัขิองการตรวจสอบฟิลด์ในแต่ละฟิลด ์

 การระบุคา่ดฟีอลต์ของคา่ฟิลด ์

เมือ่กาํหนดการตรวจสอบระดบัฟิลด์และคา่ดฟีอลต์ของคา่ฟิลด์ ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถสรา้งนพิจน์ทีม่คีวามยดืหยุ่น เพือ่ใหค้รอบคลมุกฏของธุรกจิทีห่ลากหลาย 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตรวจสอบฟิลด์และคา่ดฟีอลต ์โปรดดูที ่เกีย่วกบัการจดัการฟิลด์ (ในหน้า 90) 

 กฎเวริก์โฟลวแ์ละการดําเนนิการของเวริ์กโฟลว์ 

จากเพจเวริก์โฟลว์ ผูดู้แลระบบสามารถตัง้คา่กฎเวริก์โฟลวซ์ึง่จะถูกประเมนิทุกครัง้ทีเ่รคคอรด์ไดร้บัการอปัเดต จดัทาํ หรอืลบ นพิจน์จะใชใ้นการกาํหนดทัง้เงือ่นไขของกฎต่างๆ 
และการดําเนนิการทีก่ฎเป็นผูด้ําเนินการ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบักฎเวริก์โฟลวต์่างๆ โปรดดูที ่เกีย่วกบักฎเวริก์โฟลว์ (ในหน้า 354) 

หมายเหตุ: Expression Builder สามารถตรวจสอบ Syntax ของนพิจน์ไดใ้นกรณสี่วนใหญ่ แต่ไมส่ามารถประเมนิหรอืตรวจสอบนพิจน์เพือ่หาความแม่นยําทางคณติศาสตร์ 
ตรรกศาสตร์ หรอืความหมาย 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลู Expression Builder ทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 การใช ้Expression Builder (ในหน้า 717) 

 เกีย่วกบันพิจน์ (ในหน้า 719) 

 ประเภทขอ้มลูใน Expression Builder (ในหน้า 722) 

 เครือ่งหมายใน Expression Builder (ในหน้า 725) 

 ฟงักช์นัใน Expression Builder (ในหน้า 729) 

 ตวัอย่างของ Expression Builder (โปรดดูที ่"ตวัอย่าง Expression Builder" ในหน้า 768) 
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การใช้ Expression Builder 
ใน Oracle CRM On Demand คณุสามารถใช ้Expression Builder ในทีใ่ดกต็ามทีค่ณุเหน็ไอคอน fx อยู่ดา้นขา้งของกลอ่งขอ้ความ การคลกิไอคอนจะเปิดวนิโดวข์อง 
Expression Builder ขึน้มาอกีหนึง่วนิโดว ์

หมายเหตุ: สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัชือ่ฟิลด์และ Syntax ชือ่ฟิลด์ในนพิจน์ โปรดดูที ่เกีย่วกบันพิจน์ (ในหน้า 719) 

ในการสร้างนิพจน์ 

1 คลกิทีไ่อคอน fx เพือ่เปิดวนิโดวข์อง Expression Builder 

2 ใน Expression Builder ใหเ้ลอืกฟิลด์และฟงักช์นัจากรายการหรอืพมิพล์งในโปรแกรมแกไ้ขนพิจน์ 

เมือ่คณุเลอืกฟิลด์จากรายการ ชือ่ฟิลด์ทีไ่มอ่า้งองิกบัภาษาจะถูกวางลงในโปรแกรมแกไ้ขนพิจน์ ตวัอย่างเชน่ เมือ่คณุเลอืกฟิลด์วนัทีปิ่ดจากรายการของฟิลด์โอกาสทางการขาย 
[{Primary Revenue Close Date}] จะถูกวางลงในโปรแกรมแกไ้ขนพิจน์  

หมายเหตุ: ชือ่ฟิลด์ทีแ่สดงอยู่ในรายการฟิลด์ใน Expression Builder เป็นชือ่ทีแ่สดงของฟิลด ์หากผูดู้แลระบบของคณุเปลีย่นชือ่ทีแ่สดงของฟิลด ์
รายการฟิลด์จะแสดงชือ่ทีแ่สดงใหมข่องฟิลด ์อย่างไรกต็าม เมือ่คณุเลอืกฟิลด์จากรายการ ชือ่ฟิลดท์ีไ่มอ่า้งองิกบัภาษาจะถูกวางลงในโปรแกรมแกไ้ขนพิจน์ 

วงเลบ็ทีล่อ้มชือ่ฟิลด์แสดงวา่คา่ของฟิลด์จําเพาะจะถูกประเมนิและสง่คนืประเภทขอ้มลู โปรดดูทีต่ารางต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเลอืกฟิลด์และคา่ของฟิลด์ 

3 แกไ้ขนพิจน์โดยการเพิม่เครือ่งหมายและคา่คงทีท่ ีจ่ําเป็น 

หมายเหตุ: หากคุณตอ้งการใหน้พิจน์ของคุณกาํหนดวา่จะใหฟิ้ลด์รายการสาํหรบัเลอืกมคีา่บางคา่อยู่หรอืไม ่คณุตอ้งไมพ่มิพ์คา่นัน้ในนพิจน์ ตวัอย่างเชน่ ไมต่อ้งพมิพ ์[{Type}] = 
"Customer" แต่ใหเ้ลอืกฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกจากรายการและคลกิลงิคแ์สดงคา่ทีย่อมรบัไดใ้น Expression Builder เลอืกคา่ทีคุ่ณตอ้งการใชใ้นนพิจน์จากคา่ทีแ่สดง 
นพิจน์จะมลีกัษณะดงัต่อไปนี้: 

[{Type}]=LookupValue("ACCOUNT_TYPE", "Customer") 

4 (ไมจ่ําเป็น) คลกิที ่ตรวจสอบ Syntax และทาํการแกไ้ขทีเ่หมาะสม 

5 บนัทกึนพิจน์ของคุณ 

ตารางต่อไปนี้อธบิาย Expression Builder 

อีลิเมนต์อินเตอรเ์ฟซ คาํอธิบาย 
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อีลิเมนต์อินเตอรเ์ฟซ คาํอธิบาย 

ฟิลด ์ประเภทเรคคอรด์ แสดงรายการสาํหรบัเลอืกของบรบิทของฟิลด ์(จากประเภทเรคคอรด์บรบิท) ทีส่ามารถใชไ้ดใ้นนิพจน์ 
หากผูดู้แลระบบของบรษิทัไดเ้ปลีย่นชือ่ของฟิลด์บางฟิลด ์รายการสาํหรบัเลอืกของฟิลด์จะแสดงชือ่ฟิลด์ใหม ่

โปรดสงัเกตประเดน็ต่อไปนี้: 

 หากคุณกาํลงัสรา้งกฏเวริ์กโฟลว์ หรอืการดําเนินการทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎเวริ์กโฟลว์ 
ประเภทเรคคอรด์บรบิทคอืประเภทเรคคอรด์ทีร่ะบุในการกาํหนดของกฏเวริก์โฟลว์ ตวัอย่างเชน่ 
หากคุณกาํลงัสรา้งเนื้อหาของอเีมลซ์ึง่จะถูกสง่โดยเป็นการดําเนินการในกฎเวริก์โฟลวส์าํหรบัเรคคอรด์คาํรอ้งบรกิาร 
ประเภทเรคคอรด์บรบิทสาํหรบั Expression Builder ในกรณีนี้คอื คาํขอบรกิาร 

 ในการจดัการฟิลด์ข ัน้สงู ประเภทเรคคอรด์บรบิทคอื ประเภทเรคคอรด์ทีเ่ป็นฟิลด์หลกัซึง่นพิจน์ไดถู้กสรา้งขึน้ 
ตวัอย่างเชน่ ในการกาํหนดการตรวจสอบฟิลด์สาํหรบัฟิลด์โอกาสทางการขาย ประเภทเรคคอรด์บรบิทสาํหรบั 
Expression Builder คอื โอกาสทางการขาย 

แสดงคา่ทีย่อมรบัได ้ เมือ่คณุเลอืกฟิลด์หนึ่งจากรายการสาํหรบัเลอืกฟิลด์ ใหค้ลกิที ่แสดงคา่ทีย่อมรบัได ้เพือ่แสดงคา่ทีย่อมรบัไดข้องฟิลด์นัน้ 

 หากฟิลด์ทีถู่กเลอืกคอืฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืก ปุ่ม แสดงคา่ทีย่อมรบัได ้
จะแสดงตวัเลอืกทัง้หมดทีต่ัง้คา่ไวส้าํหรบัรายการสาํหรบัเลอืกนัน้  

คณุสามารถเลอืกตวัเลอืกไดห้นึ่งตวัในแต่ละครัง้ 
การเลอืกตวัเลอืกหนึง่จะเป็นการกาํหนดฟงักช์ัน่คน้หาทีส่ามารถใชใ้นนิพจน์ 

 หากฟิลด์ทีถู่กเลอืกไมใ่ชฟิ่ลด์ของรายการสาํหรบัเลอืก ปุ่ม แสดงคา่ทีย่อมรบัได ้
จะแสดงวนิโดวท์ีอ่ธบิายคา่ทีย่อมรบัไดส้าํหรบัขอ้มลูหลากหลายทีฟิ่ลด์สามารถเกบ็ไวไ้ด ้

ฟงักช์นั แสดงรายการดรอปดาวน์ของฟงัก์ชัน่พเิศษทีม่ไีวเ้พือ่แกไ้ข ดงึขอ้มลู หรอืประมวลขอ้มลูภายในนพิจน์ 
สาํหรบัรายการของฟงักช์นัทีใ่ชไ้ด ้โปรดดูที ่ ฟงักช์นัใน Expression Builder (ในหน้า 729) 

นพิจน์ กลอ่งขอ้ความทีส่ามารถแกไ้ขไดแ้บบหลายบรรทดัซึง่แสดงนพิจน์ 

โปรดดูขอ้มลูเกีย่วกบัความยาวสงูสดุทีส่นบัสนุนสําหรบันพิจน์ไดท้ี ่เกีย่วกบันิพจน์ (ในหน้า 719) 

ฟิลด์และฟงัก์ชนัทีค่ณุเลอืกจากรายการสาํหรบัเลอืกจะปรากฏในโปรแกรมแกไ้ขนพิจน์ 
คณุสามารถพมิพ์นพิจน์เขา้ไปทีโ่ปรแกรมแกไ้ขนิพจน์โดยตรงได ้

Syntax ของนพิจน์จะแสดงชือ่ฟิลด์ทีไ่มอ่า้งองิกบัภาษาเสมอ (ชือ่ทีไ่มอ่า้งองิกบัภาษา 
คอืชือ่ทีจ่ะไมเ่ปลีย่นแปลงไปตามการเปลีย่นแปลงภาษาของผูใ้ช)้ 

คูม่อื Syntax แสดงหวัขอ้ Expression Builder ในวธิใีชอ้อนไลน์ของ Oracle CRM On Demand 

นพิจน์ตวัอย่าง แสดงหวัขอ้ต่อไปนี้ ตวัอย่างของ Expression Builder ในวธิใีชอ้อนไลน์ของ Oracle CRM On 
Demand 

ตรวจสอบ Syntax ตรวจสอบ Syntax ของนพิจน์ทีคุ่ณสรา้ง 

บนัทกึ บนัทกึนพิจน์ 

ยกเลกิ ปิดวนิโดวข์อง Expression Builder โดยไมม่กีารบนัทกึการเปลีย่นแปลงใดๆ 
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หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลู Expression Builder ทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบั Expression Builder (ในหน้า 716) 

 เกีย่วกบันพิจน์ (ในหน้า 719) 

 ประเภทขอ้มลูใน Expression Builder (ในหน้า 722) 

 เครือ่งหมายใน Expression Builder (ในหน้า 725) 

 ฟงักช์นัใน Expression Builder (ในหน้า 729) 

 ตวัอย่างของ Expression Builder (โปรดดูที ่"ตวัอย่าง Expression Builder" ในหน้า 768) 
 

เก่ียวกบันิพจน์ 
นพิจน์ คอื การรวมกนัของเครือ่งหมาย ฟงักช์นั ฟิลด์ และคา่คงที ่อย่างน้อยหนึง่รายการซึง่สามารถประเมนิไดโ้ดย Oracle CRM On Demand 
หวัขอ้นี้มขีอ้มลูเกีย่วกบัคณุสมบตัติ่อไปนี้ของนพิจน์: 

 ฟิลด์และรปูแบบชือ่ฟิลด์ในนพิจน์ 

 ความยาวนพิจน์ 

 ความยาวคา่คงที ่

 นพิจน์เงือ่นไข 

 นพิจน์การตรวจสอบ 

 การใชฟิ้ลด์อา้งองิในนพิจน์ 

ฟิลดแ์ละ Syntax ช่ือฟิลดใ์นนิพจน์ 
ฟิลด์สว่นใหญ่ทีส่ามารถใชไ้ดใ้นเพจการตัง้คา่ฟิลด์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์จะมใีนรายการฟิลด์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้ใน Expression Builder ดว้ย และสามารถใชใ้นนพิจน์ได้ 

หมายเหตุ: ฟิลด์ทีก่าํหนดเองของประเภทฟิลด์ขอ้ความ (สัน้ - ปกปิดได)้ เป็นขอ้ยกเวน้ คณุไมส่ามารถใชฟิ้ลด์เหลา่นี้ในนพิจน์ใน Expression Builder ได ้

เมือ่คณุเพิม่ฟิลด์ลงในนพิจน์โดยการเลอืกชือ่ฟิลด์จากรายการฟิลด์ใน Expression Builder ฟิลด์นัน้จะถูกป้อนในโปรแกรมแกไ้ขนพิจน์โดยม ีSyntax ต่อไปนี้: 

[{FieldName}] 

ชือ่ฟิลด์ทีป่รากฏในโปรแกรมแกไ้ขนพิจน์เป็นชือ่ฟิลด์ทีไ่มอ่า้งองิกบัภาษาทีจ่ะใชเ้พือ่ระบุฟิลด์แบบภายในใน Oracle CRM On Demand 
แมว้า่คณุจะสามารถพมิพช์ือ่ฟิลด์ลงในโปรแกรมแกไ้ขนพิจน์ไดโ้ดยตรงโดยใช ้Syntax คอื [{FieldName}] กต็าม แต่ขอแนะนําใหค้ณุเลอืกฟิลด์จากรายการฟิลด์เสมอ 
เพือ่ใหช้ือ่ฟิลด์ในนพิจน์ถูกตอ้ง  

เก่ียวกบัช่ือฟิลด์และ Syntax ช่ือฟิลดใ์นนิพจน์ในรีลีสก่อนหน้า 
ในรลีสีกอ่นหน้าของ Release 29 Service Pack 1 ของ Oracle CRM On Demand เมือ่คณุเลอืกฟิลด์จากรายการฟิลด์ใน Expression Builder 
ฟิลด์นัน้จะถูกป้อนในโปรแกรมแกไ้ขนิพจน์โดยม ีSyntax ต่อไปนี้: 

[<FieldName>] 

นอกจากนี้ ในรลีสีกอ่นหน้าของ Release 29 Service Pack 1 นัน้ Expression Builder ไดใ้ชช้ือ่ฟิลด์ทีไ่มอ่า้งองิกบัภาษาทีแ่ตกต่างจากชือ่ฟิลด์ทีไ่มอ่า้งองิกบัภาษาทีใ่ชใ้น 
Expression Builder ใน Release 29 Service Pack 1 และรลีสีต่อมา อย่างไรกต็าม นพิจน์ใดๆ ทีใ่ช ้Syntax คอื [<FieldName>] 
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และชือ่ฟิลด์ทีส่อดคลอ้ง และทีเ่ป็นนพิจน์ทีใ่ชไ้ดใ้นรลีสีกอ่นหน้า จะยงัคงใชไ้ดต้่อไปใน Release 29 Service Pack 1 และรลีสีต่อมา 
คณุยงัสามารถพมิพช์ือ่ฟิลด์ทีไ่มอ่า้งองิกบัภาษาแบบเดมิโดยม ีSyntax คอื [<FieldName>] ลงในโปรแกรมแกไ้ขนพิจน์โดยตรงต่อไปได ้หากคณุตอ้งการ 
แต่ขอแนะนําใหคุ้ณเลอืกฟิลด์จากรายการฟิลด์ใน Expression Builder เสมอ เพือ่ใหช้ือ่ฟิลด์และ Syntax ของฟิลด์ถูกตอ้งเสมอ  

นพิจน์สามารถมชีือ่ฟิลด์แบบใหมแ่ละชือ่ฟิลด์แบบเดมิผสมกนัได ้หากมกีารใช ้Syntax คอื [{FieldName}] สาํหรบัชือ่ฟิลด์แบบใหม ่และ [<FieldName>] 
สาํหรบัชือ่ฟิลด์แบบเดมิ   

เก่ียวกบัตวัอย่างในวิธีใช้ออนไลน์ของ Oracle CRM On Demand  
ตวัอย่างบางสว่นของนพิจน์ทีป่รากฏในวธิใีชอ้อนไลน์ใชช้ือ่ฟิลด์ทีไ่มอ่า้งองิกบัภาษาและ Syntax ชือ่ฟิลด์ทีใ่ชอ้ยูใ่นรลีสีกอ่นหน้าของ Release 29 Service Pack 1 
ตวัอย่างเหลา่นี้ยงัคงใชไ้ด้ อย่างไรกต็าม หากคุณเลอืกฟิลด์ทีส่อดคลอ้งจากรายการฟิลด์ใน Expression Builder เมือ่คณุจดัทาํหรอือปัเดตนพิจน์ใน Release 29 Service 
Pack 1 หรอืรลีสีต่อมา ชือ่ฟิลด์ในนพิจน์จะแตกต่างจากชือ่ฟิลด์ทีแ่สดงในตวัอย่างในวธิใีชอ้อนไลน์ และฟิลด์จะปรากฏในโปรแกรมแกไ้ขนพิจน์โดยม ีSyntax ของฟิลดใ์หม ่

ความยาวนิพจน์ 
สาํหรบัเนื้อหาของขอ้ความในอเีมลท์ีต่ ัง้คา่ผา่นการดําเนนิการสง่อเีมลใ์นกฎเวริก์โฟลว ์ความยาวสงูสดุทีใ่ชไ้ดข้องนพิจน์ คอื 2000 ตวัอกัษร โดยรวมเวน้วรรค 
คณุสามารถใชก้ารแบ่งบรรทดัในขอ้ความอเีมลไ์ด้โดยกด Enter การแบ่งบรรทดัจะถูกนบัเป็นสองตวัอกัษรในชอ่งขอ้ความ 

ในกรณอีืน่ๆ ทีใ่ช ้Expression Builder ความยาวสงูสดุทีใ่ชไ้ดข้องนพิจน์ คอื 1024 ตวั รวมเวน้วรรค 

คณุตอ้งตรวจสอบวา่จํานวนตวัอกัษรรวมในฟิลด์ทีค่ณุกาํลงับนัทกึนพิจน์นัน้ไมเ่กนิขดีจํากดัของฟิลด์ดงักลา่ว สญัลกัษณ์เปอรเ์ซน็ต์สามตวั (%%%) จะถูกวางไวก้อ่นและหลงัชือ่ฟงักช์นัและชือ่ฟิลด ์
ในฟิลด์เวริก์โฟลวต์่อไปนี้: 

 ฟิลด์ หวัเรือ่งและเนื้อหาของขอ้ความ ในอเีมลท์ีต่ ัง้คา่ผา่นการดําเนินการสง่อเีมล ์

 ฟิลด์ หวัเรือ่งและคาํอธบิาย ในงานทีต่ัง้คา่ผา่นการดําเนนิการ จดัทาํงาน 

สญัลกัษณ์เปอรเ์ซน็ต์ระบุวา่จะมกีารแปลงคา่ฟงัก์ชนัหรอืชือ่ฟิลด์เป็นคา่ขอ้ความ โดยสญัลกัษณ์เปอรเ์ซน็ต์แต่ละตวัจะถูกนบัเป็นหนึง่ตวัอกัษรในฟิลด์ทีม่กีารบนัทกึนพิจน์  

หากคุณพมิพฟ์งัก์ชนัหรอืชือ่ฟิลด์ในฟิลด์โดยตรง คณุตอ้งพมิพส์ญัลกัษณ์เปอรเ์ซน็ต์สามตวักอ่นและหลงัฟงักช์นัหรอืชือ่ฟิลด์นัน้ หากคุณใช ้Expression Builder 
ในการกาํหนดฟงักช์นัหรอืชือ่ฟิลด์ สญัลกัษณ์เปอรเ์ซน็ต์จะถูกเพิม่เขา้ไปโดยอตัโนมตั ิ

เชน่ หากคุณใช ้Expression Builder ในการใสช่ือ่ฟิลด์ตอ่ไปนี้ลงในเนื้อหาของขอ้ความในอเีมลใ์นการดําเนนิการเวริก์โฟลว์: 

[{Name}] 

Expression Builder จะใสส่ ิง่ต่อไปนี้ (รวม 14 ตวัอกัษร) ในเนื้อหาของขอ้ความในอเีมลใ์นการดําเนนิการเวริ์กโฟลว์: 

%%%[{Name}]%%% 

ความยาวค่าคงท่ี 
เมือ่คณุสง่สตรงิหรอืขอ้ความทีเ่ป็นตวัเลขไปยงัฟงักช์นั Expression Builder ขอ้ความจะตอ้งไมเ่กนิ 75 ตวัอกัษร รวมเวน้วรรค หากขอ้ความเกนิ 75 ตวัอกัษร Expression 
Builder จะถอืวา่ขอ้ความเป็นขอ้ผดิพลาดของ Syntax เมือ่คณุสง่สตรงิไปยงัฟงักช์นัโดยการอา้งองิชือ่ฟิลด ์จะไม่มกีารจํากดัที ่75 ตวัอกัษรสาํหรบัคา่ในฟิลด์ทีส่ง่ไปยงัขอ้ความ  

เมือ่คณุจดัทาํนพิจน์เพือ่ตัง้คา่ดฟีอลต์สาํหรบัฟิลด์ จะมกีารจํากดัที ่75 ตวัอกัษรสาํหรบัสตรงิหรอืขอ้ความทีเ่ป็นตวัเลขทีส่ง่ไปยงัฟงักช์นั นอกจากนัน้ 
จํานวนตวัอกัษรในผลลพัธ์ของนพิจน์จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนตวัอกัษรสงูสดุทีอ่นุญาตในฟิลด์ 

นิพจน์เง่ือนไข 
นพิจน์เงือ่นไข คอื นพิจน์ทีป่ระเมนิโดยแอปพลเิคชนัแลว้จะสง่คนืคา่บูลนีเสมอ เชน่ จรงิหรอืเทจ็  

หมายเหตุ: ใช,่ ไม่, Y และ N ไมใ่ชค่า่บูลนี หากคณุระบุ จรงิ หรอื เทจ็ เป็นคา่ทีส่ง่คนืสาํหรบัฟงักช์นั เชน่ ฟงักช์นั IIf (ในหน้า 737) แลว้ จรงิ และ เทจ็ 
จะแสดงเป็นสตรงิและไมใ่ชค่า่บูลนี การใชค้า่บูลนีทีไ่มถู่กตอ้งในนพิจน์เงือ่นไขอาจสง่ผลใหเ้กดิลกัษณะทีไ่มอ่าจคาดเดาได ้
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นพิจน์ทีใ่ชใ้นบรบิทต่อไปนี้ตอ้งเป็นนพิจน์เงือ่นไข: 

 ในการระบุกฎการตรวจสอบฟิลด์ 

 ในการระบุเงือ่นไขในกฎเวริ์กโฟลว์ 

 เป็นพารามเิตอรแ์รกในฟงักช์นั IIf (ในหน้า 737) 

นิพจน์การตรวจสอบ 
นพิจน์การตรวจสอบใชเ้พือ่ชว่ยใหม้ัน่ใจวา่ขอ้มลูทีป้่อนไปในฟิลด์นัน้ถูกตอ้ง นพิจน์การตรวจสอบตอ้งเป็นนพิจน์เงือ่นไข 

นพิจน์การตรวจสอบสาํหรบัฟิลด์จะไดร้บัการประเมนิในแต่ละครัง้ทีม่กีารอปัเดตขอ้มลูของฟิลด์นัน้ในเรคคอรด์ใหมห่รอืทีม่อียู่ อย่างไรกต็าม นพิจน์การตรวจสอบจะไมไ่ดร้บัการประเมนิในกรณดีงัต่อไปนี้: 

 ฟิลด์เวน้วา่งไวเ้มือ่มกีารจดัทาํหรอืแกไ้ขเรคคอรด์ การตรวจสอบฟิลด์จะไมบ่งัคบัใหค้า่ของฟิลด์เป็นคา่ทีจ่ําเป็น  

 ฟิลด์มคีา่ทีม่อียู่กอ่นหน้าอยู่แลว้ ไมว่า่จะถูกตอ้งหรอืไมถู่กตอ้ง และคา่นัน้ไมเ่ปลีย่นแปลงเมือ่มกีารอปัเดตเรคคอรด์  

หากนิพจน์การตรวจสอบไมถู่กประเมนิหรอืหากนิพจน์การตรวจสอบถูกประเมนิเป็นนลั จะไมม่ขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดใดๆ เกดิขึน้ 
ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดจะเกดิขึน้เฉพาะเมือ่นพิจการตรวจสอบใหผ้ลไมถู่กตอ้งเทา่นัน้ (หมายความวา่นิพจน์ถูกประเมนิเป็นเทจ็) 

นพิจน์การตรวจสอบแตกต่างจากนพิจน์ประเภทอืน่ โดยทีส่ามารถเริม่ดว้ยตวัดําเนนิการตามเงือ่นไข เชน่ หากชือ่บรษิทัคอืฟิลด์ทีต่รวจสอบโดยนพิจน์ นพิจน์สามารถเริม่ต้นดว้ย: 

= 'Acme Hospital' 

นพิจน์นี้จะผา่นการตรวจสอบ Syntax แมม้รีปูแบบไมถู่กตอ้ง เนื่องจาก Oracle CRM On Demand จะแทรกชือ่ฟิลด์ทีก่าํลงัตรวจสอบหน้านพิจน์ 
หากไมส่ามารถหาชือ่ฟิลด์ไดเ้มือ่เริม่ตน้ของนพิจน์ และคณุยงัสามารถป้อนนพิจน์การตรวจสอบไดด้งันี้: 

[<AccountName>]= 'Acme Hospital'  

โดยที ่[<AccountName>] คอืฟิลด์ทีก่าํลงัตรวจสอบ 

หากนิพจน์ตอ้งการประเมนิฟิลด์อืน่เพิม่เตมินอกจากฟิลด์ทีก่าํลงัตรวจสอบ ขัน้ตอนมาตรฐานคอืจะทาํการเปรยีบเทยีบครัง้แรกในนพิจน์ทีก่าํลงัตรวจสอบกอ่น 

นพิจน์การตรวจสอบจะใชใ้นกลอ่งขอ้ความการตรวจสอบฟิลด ์ในการจดัการฟิลด์ข ัน้สงูใน Oracle CRM On Demand เทา่นัน้ 

ตวัอย่างของนิพจน์การตรวจสอบ 
ตวัอย่างที ่1: กระบวนการทางธรุกจิกาํหนดใหว้นัทีปิ่ดโอกาสทางการขายตอ้งอยู่หลงัวนัทีจ่ดัทาํโอกาสทางการขาย 

ในการใชก้ระบวนการนี้ ใหจ้ดัทาํนพิจน์การตรวจสอบของฟิลด์วนัทีปิ่ด (ในเพจการตัง้คา่ฟิลด์สาํหรบัโอกาสทางการขาย) ดงัต่อไปนี้: 

> [<CreatedDate>] 

หรอื คณุสามารถใชต้วัอย่างต่อไปนี้ได้ แต่โปรดระลกึไวว้า่ฟิลด์ทีก่าํลงัประเมนิ (วนัทีปิ่ด) ตอ้งเป็นฟิลด์แรกในนพิจน์: 

[<CloseDate>] > [<CreatedDate>] 

โปรดดูขอ้มลูเกีย่วกบัการจดัทาํและแกไ้ขฟิลด์ที ่การจดัทาํและแกไ้ขฟิลด์ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและการแกไ้ขฟิลด์" ในหน้า 105) 

ตวัอย่างที ่2: กระบวนการทางธุรกจิกาํหนดใหร้ายไดข้องโอกาสทางการขายตอ้งไมเ่ป็นคา่ศูนย์เมือ่ความเป็นไปไดข้องโอกาสทางการขายคอื 40% หรอืมากกวา่ 

กฎของธุรกจิระบุการอา้งองิทัง้สองฟิลด์และสามารถอธบิายซํ้าไดด้งันี้: 

สาํหรบัโอกาสทางการขาย รายไดไ้มส่ามารถเป็นศนูย์ไดเ้มือ่ความเป็นไปไดม้ากกวา่หรอืเทา่กบั 40 ในทางกลบักนั ความเป็นไปไดไ้มส่ามารถมากกวา่หรอืเทา่กบั 40 หากรายไดเ้ป็นศนูย์ 

นพิจน์การตรวจสอบสาํหรบัฟิลด์จะไดร้บัการประเมนิเมือ่มกีารจดัทาํเรคคอรด์ และในแต่ละครัง้ทีผู่ใ้ชอ้ปัเดตเรคคอรด์ เนื่องจากการอปัเดตฟิลด์ความเป็นไปไดห้รอืฟิลด์รายไดจ้ะมผีลกระทบกบัฟิลด์ทัง้สอง 
คณุตอ้งมกีฎการตรวจสอบบนฟิลด์ความเป็นไปไดแ้ละฟิลด์รายไดเ้พือ่ใชก้ฎของธุรกจิอย่างถูกตอ้ง (สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํและแกไ้ขฟิลด ์โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขฟิลด ์(ในหน้า 
105)) 
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ขัน้ตอนทีจ่ําเป็นในการใชต้วัอย่างนี้มดีงัต่อไปนี้: 

1 กาํหนดกฎการตรวจสอบต่อไปนี้สาํหรบัฟิลด์ความเป็นไปได:้ 

< 40 OR ([<Probability>]>= 40 AND [<Revenue>]> 0) 

โปรดทราบวา่คณุจะตอ้งไมใ่ชเ้ครือ่งหมายเปอรเ์ซน็ต ์(%) 

2 เพิม่ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดการตรวจสอบดงัต่อไปนี้ในอย่างฟิลด์ความเป็นไปได้: 

รายไดต้อ้งมากกวา่ 0 เมือ่ความเป็นไปไดม้ากกวา่หรอืเทา่กบั 40% 

3 กาํหนดกฎการตรวจสอบต่อไปนี้สาํหรบัฟิลด์รายได:้ 

(> 0 AND [<Probability>]>= 40) OR [<Probability>]< 40 

4 เพิม่ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดการตรวจสอบดงัต่อไปนี้ในอย่างฟิลด์รายได:้ 

รายไดต้อ้งมากกวา่ 0 เมือ่ความเป็นไปไดม้ากกวา่หรอืเทา่กบั 40% 

การใช้ฟิลดอ้์างอิงในนิพจน์ 
ฟิลด์อา้งองิ คอืฟิลด์ทีร่วม ซึง่คา่ของฟิลด์จะขึน้อยู่กบัฟอรนีคยี์ ฟิลด์ทีร่วม คอืฟิลด์ในประเภทเรคคอรด์ทีใ่ชฟ้อรนีคยี์เพือ่อา้งองิฟิลด์ในประเภทเรคคอรด์อืน่ ตวัอย่างของฟิลดอ์า้งองิไดแ้ก ่ฟิลด์ 
AccountName ในประเภทเรคคอรด์โอกาสทางการขาย ฟิลด์ AccountName ในประเภทเรคคอรด์โอกาสทางการขายเป็นฟิลด์ทีร่วม ซึง่คา่ของฟิลด์จะขึน้อยู่กบัฟิลด์ฟอรนีคยี์ของ 
AccountId ทีอ่า้งองิประเภทเรคคอรด์บรษิทั  

หากนิพจน์ของคณุจะตอ้งกาํหนดคา่ของฟิลด์อา้งองิ ขอแนะนําใหคุ้ณใชฟ้งักช์นั JoinFieldValue และดูคา่ลา่สดุของฟิลด์โดยการอา้งองิไปยงัฟิลด ์ID ซึง่กค็อืฟิลด์ฟอรนีคยี์ มฉิะนัน้ 
ผลของนพิจน์ของคณุอาจไมถู่กตอ้ง และผลลพัธ์ของคา่นพิจน์อาจไมถู่กตอ้งเชน่กนั สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์ทีร่่วมและฟงักช์นั JoinFieldValue โปรดดูที ่JoinFieldValue 
(ในหน้า 740) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลู Expression Builder ทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบั Expression Builder (ในหน้า 716) 

 การใช ้Expression Builder (ในหน้า 717) 

 Expression Builder ฟงักช์นั (โปรดดูที ่"ฟงักช์นัใน Expression Builder" ในหน้า 729) 
 

ประเภทข้อมลูใน Expression Builder 
หวัขอ้นี้อธบิายประเภทขอ้มลูใน Oracle CRM On Demand และวธิใีชง้านใน Expression Builder 

หมายเหตุ: ชือ่ฟิลด์ทีไ่มอ่า้งองิกบัภาษาและ Syntax ของชือ่ฟิลด์ทีใ่ชใ้นนพิจน์ตวัอย่างใดๆ ในหวัขอ้นี้เป็นชือ่ฟิลด์และ Syntax ของชือ่ฟิลดท์ีใ่ชใ้น Expression Builder 
ในรลีสีกอ่นหน้า Release 29 Service Pack 1 ตวัอย่างเหลา่นี้ยงัคงใชไ้ด้ อย่างไรกต็าม หากคุณเลอืกฟิลด์ทีส่อดคลอ้งสาํหรบันิพจน์จากรายการฟิลด์ใน Expression 
Builder ใน Release 29 Service Pack 1 หรอืต่อมา ชือ่ฟิลด์และ Syntax ของชือ่ฟิลด์จะแตกต่างจากทีแ่สดงอยู่ในตวัอย่าง 
จงึขอแนะนําใหคุ้ณเลอืกฟิลด์สาํหรบันพิจน์ของคุณจากรายการฟิลด์ใน Expression Builder เสมอ เพือ่ใหช้ือ่ฟิลด์และ Syntax ของชือ่ฟิลด์ถูกตอ้งเสมอ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัชือ่ฟิลด์และ Syntax ของชือ่ฟิลด์ในนพิจน์ โปรดดูที ่เกีย่วกบันิพจน์ (ในหน้า 719) 
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ประเภทข้อมลูใน Oracle CRM On Demand  
ตารางต่อไปนี้แสดงประเภทขอ้มลูทีส่ง่คนืเมือ่ใชฟิ้ลด์ Oracle CRM On Demand ในนพิจน์ ในการดงึคา่ของฟิลด ์ใหใ้ช ้Syntax [{FieldName}] หรอื Syntax 
[<FieldName>] 

ประเภทฟิลด์ 
Oracle 
CRM On 
Demand 

ประเภทท่ีส่งคืนในนิพจน์ 

จํานวนเตม็  จํานวนเตม็  

รายการสาํหรบัเลอืก สตรงิ 

สกลุเงนิ สกลุเงนิ 

ID สตรงิ 

ขอ้ความ สตรงิ 

ชอ่งทาํเครือ่งหมาย บูลนี  

ตวัอย่างเชน่ คณุสามารถใช ้[<Active>] ไดโ้ดยตรงในทกุทีซ่ ึง่มกีารใชเ้งือ่นไข 
นอกจากนี้ คณุยงัสามารถใช ้FieldValue('<Active>') = 'Y' ได ้

วนัที ่ วนัที ่

วนัทีแ่ละเวลา วนัทีแ่ละเวลา 

ตวัเลข ตวัเลข 

คณิตศาสตรข์องประเภทข้อมูล 
เมือ่คาํสัง่อา้งองิคา่ฟิลด์มากกวา่หนึง่คา่ และฟิลด์มปีระเภทขอ้มลูทีแ่ตกต่างกนั ลาํดบัของประเภทขอ้มลูสามารถสง่ผลต่อการคาํนวณ เมือ่ใชเ้ครือ่งหมาย (ทีไ่มใ่ชเ่ครือ่งหมายตวัยกกาํลงั) 
กบัคา่สองคา่ซึง่เป็นประเภทขอ้มลูสองประเภท ค่าทีอ่ยู่ดา้นขวาของเครือ่งหมายจะถูกแปลงเป็นประเภทขอ้มลูของคา่ทีอ่ยู่ดา้นซา้ยกอ่นทีก่ารประเมนิจะถูกดําเนนิการ ตวัอย่างเชน่ หาก CloseDate 
คอื 02/09/2007 จะมนีพิจน์ต่อไปนี้: 

PRE('<CloseDate>') + 30 

ประเมนิคา่เป็น 02/09/200730 ดงันัน้ เงือ่นไขต่อไปนี้: 

[<CloseDate>] > PRE('<CloseDate>') + 30  

จงึถูกตอ้งตามหลกัการสรา้ง แต่มคีวามหมายไมถู่กตอ้ง เงือ่นไขทีเ่ขยีนอย่างถูกตอ้งคอื: 

[<CloseDate>] - 30 > PRE('<CloseDate>')  

หมายเหตุ: เมือ่มกีารใชเ้ครือ่งหมายตวัยกกาํลงั คา่ทางดา้นขวาของเครือ่งหมายจะไมถู่กแปลงเป็นประเภทขอ้มลูของคา่ทีอ่ยู่ดา้นซา้ย 

ตารางต่อไปนี้แสดงผลลพัธ์ทีเ่ป็นไปไดข้องตวัดําเนนิการทางคณติศาสตรต์่างๆ โดยใชค้า่ตวัอย่าง 

ฟิลด ์ ประเภทข้อมูล ตวัอย่างค่า 

ปรมิาณ จํานวนเตม็ 5 

ราคาสนิคา้ สกลุเงนิ 2.25 
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การคํานวณ 

 

ผลลพัธ ์

ค่า ประเภทข้อมูล 

[<Item Price>] + 
[<Quantity>] 

7.25 สกลุเงนิ 

[<Quantity>] + [<Item 
Price>] 

7 จํานวนเตม็ 

[<Item Price>] - [<Quantity>] (2.75) 

หมายเหตุ: สาํหรบัฟิลด์สกลุเงนิ 
วงเลบ็หมายถงึจํานวนทีม่คีา่เป็นลบ 

สกลุเงนิ 

[<Quantity>] - [<Item Price>] 3 จํานวนเตม็ 

[<Item Price>] * 
[<Quantity>] 

11.25 สกลุเงนิ 

[<Quantity>] * [<Item 
Price>] 

10 จํานวนเตม็ 

[<Item Price>] / [<Quantity>] 0.45 สกลุเงนิ 

[<Quantity>] / [<Item Price>] 2.50 สกลุเงนิ 

เมือ่มกีารใชเ้ครือ่งหมายตวัยกกาํลงั คา่ทางดา้นขวาของเครือ่งหมายจะไมถู่กแปลงเป็นประเภทขอ้มูลของคา่ทีอ่ยู่ดา้นซา้ย 

ในตวัอย่างนี้ (ซึง่ปรมิาณคอืฟิลด์จํานวนเตม็มคีา่เทา่กบั 5 และราคาสนิคา้คอืฟิลด์สกลุเงนิมคีา่เท่ากบั 2.25) หากคา่ทางดา้นขวาของเครือ่งหมายถูกแปลงเป็นประเภทขอ้มลูของคา่ทีอ่ยู่ดา้นซา้ย 
คา่ทีไ่ดข้อง ปรมิาณ ^ ราคาสนิคา้ จะเป็น 25 และมปีระเภทขอ้มลูเป็นจํานวนเตม็ อย่างไรกต็าม ผลลพัธ์ต่างๆ จะแสดงไวใ้นตารางต่อไปนี้ 

การคํานวณ 

 

ผลลพัธ ์

ค่า ประเภทข้อมูล 

[<Item Price>] ^ 
[<Quantity>] 

57.67 สกลุเงนิ 

[<Quantity>] ^ [<Item 
Price>] 

37.38 สกลุเงนิ 

 

Expression Builder สนบัสนุนการใชเ้ครือ่งหมายลบ (-) ดว้ย ตวัอย่างเชน่: 

การคํานวณ 

 

ผลลพัธ ์

ค่า ประเภทข้อมูล 

-1 * [<ItemPrice>] (2.25) สกลุเงนิ 
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หากคุณแปลงคา่ตวัเลขใหก้ลายเป็นสตรงิ การคาํนวณจะไมส่ามารถทาํไดอ้ย่างถูกตอ้ง ตวัอย่างเชน่: 

การคํานวณ 

 

ผลลพัธ ์ คาํอธิบาย 

 ค่า ประเภทข้อมูล 

1234 + abcd 1234  ตวัเลข สตรงิ "abcd" จะถูกประเมนิเป็นตวัเลข 0 และบวกกบั 1234 

abcd + 1234 abcd1234 สตรงิ ตวัเลข 1234 จะถูกประเมนิเป็นสตรงิ "1234" และต่อกบัสตรงิ "abcd" 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลู Expression Builder ทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบั Expression Builder (ในหน้า 716) 

 การใช ้Expression Builder (ในหน้า 717) 

 Expression Builder ฟงักช์นั (โปรดดูที ่"ฟงักช์นัใน Expression Builder" ในหน้า 729) 
 

เคร่ืองหมายใน Expression Builder 
หวัขอ้นี้อธบิายเครือ่งหมายทีค่ณุสามารถใชใ้น Expression Builder และลาํดบัการประเมนิเครือ่งหมาย 

หมายเหตุ: ชือ่ฟิลด์ทีไ่มอ่า้งองิกบัภาษาและ Syntax ของชือ่ฟิลด์ทีใ่ชใ้นนพิจน์ตวัอย่างใดๆ ในหวัขอ้นี้เป็นชือ่ฟิลด์และ Syntax ของชือ่ฟิลดท์ีใ่ชใ้น Expression Builder 
ในรลีสีกอ่นหน้า Release 29 Service Pack 1 ตวัอย่างเหลา่นี้ยงัคงใชไ้ด้ อย่างไรกต็าม หากคุณเลอืกฟิลด์ทีส่อดคลอ้งสาํหรบันิพจน์จากรายการฟิลด์ใน Expression 
Builder ใน Release 29 Service Pack 1 หรอืต่อมา ชือ่ฟิลด์และ Syntax ของชือ่ฟิลด์จะแตกต่างจากทีแ่สดงอยู่ในตวัอย่าง 
จงึขอแนะนําใหคุ้ณเลอืกฟิลด์สาํหรบันพิจน์ของคุณจากรายการฟิลดใ์น Expression Builder เสมอ เพือ่ใหช้ือ่ฟิลด์และ Syntax ของชือ่ฟิลด์ถูกตอ้งเสมอ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัชือ่ฟิลด์และ Syntax ของชือ่ฟิลด์ในนพิจน์ โปรดดูที ่เกีย่วกบันิพจน์ (ในหน้า 719) 

เคร่ืองหมายคณิตศาสตร ์
ตารางต่อไปนี้อธบิายวตัถุประสงคข์องเครือ่งหมายทางคณติศาสตร์ และแสดงตวัอย่างวธิใีชง้าน 

ตวัดาํเนินการ วตัถปุระสงค์ ตวัอย่าง 

+ เพิม่ [<หมายเลขเรคคอรด์>] + 1 

- ลบ [<หมายเลขเรคคอร์ด>] - 1 

- คา่ลบ [<รายได>้] < -100 

* คณู [<ผลรวมย่อย>] * 0.0625 

/ หาร [<Total Items>] / [<Total 
Orders>] 
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ตวัดาํเนินการ วตัถปุระสงค์ ตวัอย่าง 

^ ตวัยกกาํลงั [<ความสงูกรดิ>] ^ 2 

เคร่ืองหมายตรรกศาสตร ์
ตารางคา่ความจรงิต่อไปนี้แสดงผลลพัธ์ทีเ่ป็นไปไดจ้ากเครือ่งหมายตรรกศาสตรใ์น Expression Builder 

เครื่องหมายตรรกศ

าสตร ์
ค่าแรก ค่าท่ีสอง ผลลพัธ ์

NOT 

 

จรงิ  เทจ็ 

เทจ็  จรงิ 

นลั  นลั 

AND 

 

จรงิ จรงิ จรงิ 

เทจ็ เทจ็ เทจ็ 

จรงิ เทจ็ เทจ็ 

เทจ็ จรงิ เทจ็ 

จรงิ นลั นลั 

เทจ็ นลั เทจ็ 

นลั จรงิ นลั 

นลั เทจ็ เทจ็ 

นลั นลั นลั 

OR 

 

จรงิ จรงิ จรงิ 

เทจ็ เทจ็ เทจ็ 

จรงิ เทจ็ จรงิ 

เทจ็ จรงิ จรงิ 

จรงิ  นลั จรงิ 

เทจ็ นลั นลั 

นลั จรงิ จรงิ 

นลั เทจ็ นลั 

นลั นลั นลั 
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เคร่ืองหมายการเปรียบเทียบ 
ตารางต่อไปนี้อธบิายวตัถุประสงคข์องเครือ่งหมายการเปรยีบเทยีบ และแสดงตวัอย่างวธิใีชง้าน 

ตวัดาํเนินการ วตัถปุระสงค์ ตวัอย่าง 

= ทดสอบวา่คา่แรกเทา่กบัคา่ทีส่อง [<นามสกลุ>] = "Smith" 

< > ทดสอบวา่คา่แรกไมเ่ทา่กบักบัทีส่อง [<บทบาท>] <> "ผูใ้ช"้ 

> ทดสอบวา่คา่แรกมากกวา่คา่ทีส่อง [<รายได>้] > 5000 

< ทดสอบวา่คา่แรกน้อยกวา่คา่ทีส่อง [<ความเป็นไปได>้] < .7 

> = ทดสอบวา่คา่แรกมากกวา่หรอืเทา่กบัคา่ทีส่อง [<รายได>้] >= 5000 

< = ทดสอบวา่คา่แรกน้อยกวา่หรอืเทา่กบัคา่ทีส่อง [<ความเป็นไปได>้] <= .7 

LIKE ทดสอบวา่คา่แรกตรงกบัสตรงิทีก่าํหนด [<นามสกลุ>] LIKE "Smith" 

คําแนะนํา: คณุสามารถใชเ้ครือ่งหมายดอกจนั 
(*) และเครือ่งหมายคาํถาม (?) 
ซึง่เป็นตวัอกัษรพเิศษสาํหรบัการจบัคูร่ปูแบบกบัเ

ครือ่งหมาย LIKE ได ้

NOT LIKE ทดสอบวา่คา่แรกไมต่รงกบัสตรงิทีก่าํหนด [<นามสกลุ>] NOT LIKE 
"Smith"  

หรอื 

NOT ([<นามสกุล>] LIKE 
"Smith")  

หมายเหตุ: จําเป็นตอ้งใชว้งเลบ็ในตวัอย่างทีส่อง 

คําแนะนํา: คณุสามารถใชเ้ครือ่งหมายดอกจนั 
(*) และเครือ่งหมายคาํถาม (?) 
ซึง่เป็นตวัอกัษรพเิศษสาํหรบัการจบัคูร่ปูแบบกบัเ

ครือ่งหมาย NOT LIKE ได ้

IS NULL ทดสอบวา่คา่เป็นนลั [<นามสกลุ>] IS NULL  

IS NOT 
NULL 

ทดสอบวา่คา่ไมเ่ป็นนลั [<นามสกลุ>] IS NOT NULL  

ตวัอกัษรพิเศษเพ่ือการจบัคู่รปูแบบ 
ตารางต่อไปนี้อธบิายเรือ่งตวัอกัษรพเิศษเพือ่การจบัคูร่ปูแบบ ตวัอกัษรพเิศษสามารถใชก้บัเครือ่งหมายการเปรยีบเทยีบ LIKE และ NOT LIKE ได ้

ตวัอกัษร วตัถปุระสงค์ ตวัอย่าง 

* ศนูย์ตวัอกัษรหรอืมากกวา่ [<นามสกลุ>] LIKE "Sm*" สง่คนืเรคคอรด์ทุกรายการซึง่คา่ [<นามสกลุ>] เริม่ตน้ดว้ยตวัอกัษร 
Sm เชน่ Smith Smythe Smart เป็นตน้ 

[<นามสกลุ>] LIKE "*om*" สง่คนืเรคคอรด์ทกุรายการซึง่ฟิลด์ [<นามสกลุ>] 
ประกอบดว้ยตวัอกัษร omเชน่ Thomas Thompson Tomlin เป็นตน้ 
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? หนึง่ตวัอกัษร [<ชือ่>] NOT LIKE "Da?" สง่คนืเรคคอรด์ทุกรายการซึง่คา่ [<ชือ่>] 
มคีวามยาวสามตวัอกัษรและไมไ่ดเ้ริม่ตน้ดว้ยตวัอกัษร Da ดงันัน้ เรคคอรด์ เชน่ Ted Tom และ Sam 
จะถูกสง่คนื แต ่Dax และ Dan  จะไมถู่กสง่คนื 

NOT ([<ชือ่>] LIKE "?o?") สง่คนืเรคคอรด์ทุกรายการซึง่คา่ [<ชือ่>] 
มคีวามยาวสามตวัอกัษรและไมม่ ีo เป็นอกัษรทีอ่ยูต่รงกลาง ดงันัน้ เรคคอรด์ เชน่ Ted  และ Sam 
จะถูกสง่คนื แต ่Tom และ Bob  จะไมถู่กสง่คนื 

เคร่ืองหมายเช่ือมต่อ 
เครือ่งหมาย + (บวก) ใชใ้นอเีมลเ์พือ่เชือ่มต่อคา่ฟิลด์และขอ้ความ 

ลาํดบัความสาํคญัของเคร่ืองหมาย 
ลาํดบัความสาํคญั คอื ลาํดบัซึง่ Oracle CRM On Demand ประเมนิเครือ่งหมายต่างๆ ภายในนพิจน์หนึ่งขอ้ความ กฏต่อไปนี้จะถูกนํามาใช:้ 

 เครือ่งหมายทีม่ลีาํดบัความสาํคญัสงูกวา่จะถูกประเมนิกอ่นเครือ่งหมายทีม่ลีาํดบัความสาํคญัตํ่ากวา่ 

 เครือ่งหมายหลายเครือ่งหมายทีม่ลีาํดบัความสาํคญัเทา่กนัจะถูกประเมนิจากซา้ยไปขวา 

 ตวัเลขระดบัตํ่าแสดงถงึลาํดบัความสาํคญัสงู 

 การใชว้งเลบ็จะมผีลกบัการประเมนิลาํดบัความสาํคญัภายในแต่ละนพิจน์ นพิจน์ภายในวงเลบ็จะถูกประเมนิกอ่นนพิจน์ทีอ่ยู่นอกวงเลบ็ 

ระดบัของลาํดบัความสาํคญัแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ 

ระดบั ตวัดาํเนินการ 

1 ( ) 

2 - (คา่ลบ) 

3 ^ (การยกกาํลงั) 

4 * (การคณู), / (การหาร) 

5 + (การบวก), - (การลบ), เครือ่งหมายตรรกศาสตร์ NOT 

6 เครือ่งหมายตรรกศาสตร์ AND 

7 เครือ่งหมายตรรกศาสตร์ OR 

8 เครือ่งหมายการเปรยีบเทยีบ =, <>, >, <, >=, <= 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลู Expression Builder ทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบั Expression Builder (ในหน้า 716) 

 การใช ้Expression Builder (ในหน้า 717) 

 Expression Builder ฟงักช์นั (โปรดดูที ่"ฟงักช์นัใน Expression Builder" ในหน้า 729) 
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ฟังกช์นัใน Expression Builder 
ตารางต่อไปนี้แสดงรายการของฟงักช์นัทีค่ณุสามารถใชไ้ดใ้น Expression Builder คลกิทีช่ ือ่ของฟงักช์นัเพือ่ดูขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟงักช์นั 

ฟังกช์นับูลีน ฟังกช์นัวนัท่ีและเวล

า 
ฟังกช์นัสตริง ฟังกช์นัผูใ้ช้ ฟังกช์นัข้อมูล ฟังกช์นัคณิตศาสต

ร ์

IfNull (ในหน้า 
736) 

Duration 
(ในหน้า 730) 

FieldValue 
(ในหน้า 733) 

Locale (ในหน้า 749) ExcludeChannel 
(ในหน้า 732) 

LN (ในหน้า 
748) 

IIf (ในหน้า 
737) 

JulianDay 
(ในหน้า 742) 

FindNoneO
f (ในหน้า 
734) 

LocaleListSeparator 
(ในหน้า 749) 

GetGroupId (ในหน้า 
736) 

 

IsValidRow
Id (ในหน้า 
739) 

JulianMonth 
(ในหน้า 743) 

FindOneOf 
(ในหน้า 735) 

OrganizationName 
(ในหน้า 754) 

JoinFieldValue 
(ในหน้า 740) 

 

 JulianQtr 
(ในหน้า 744) 

InStr (ในหน้า 
738) 

UserValue (ในหน้า 
763) 

LookupName (ในหน้า 
750) 

 

 JulianWeek 
(ในหน้า 744) 

Left (ในหน้า 
746) 

 LookupValue (ในหน้า 
751) 

 

 JulianYear 
(ในหน้า 745) 

Len (ในหน้า 
747) 

 PRE (ในหน้า 754)  

 Timestamp 
(ในหน้า 758) 

Lower (ในหน้า 
752) 

 RowIdToRowNum 
(ในหน้า 757) 

 

 Today (ในหน้า 
761) 

Mid (ในหน้า 
752) 

 RowNum (ในหน้า 
758) 

 

 UtcConvert 
(ในหน้า 767) 

Right (ในหน้า 
756) 

   

  ToChar 
(ในหน้า 759) 

   

  Upper (ในหน้า 
762) 

   

โปรดทราบขอ้มลูต่อไปนี้เกีย่วกบัฟงักช์นัอืน่ๆ: 

 ฟงักช์นับางตวัทีแ่สดงในรายการดรอปดาวน์ในฟิลด์ฟงักช์นัในโปรแกรมสรา้งนพิจน์ จะมไีวใ้ชง้านภายในเทา่นัน้ โปรดอย่าใชฟ้งักช์นัต่อไปนี้ในนิพจน์ของคณุ: 

 GetParentId 

 IsManagerPosition 

 Lookup 

 LookupMessage 

 LOVLanguage 
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 PositionId 

 PositionName 

 ขอแนะนําใหคุ้ณใชฟ้งักช์นั UserValue (ในหน้า 763) แทนฟงักช์นัทีแ่สดงในตารางต่อไปนี้ เนือ่งจากจะเลกิใชฟ้งัก์ชนัเหลา่นี้ 

ฟังกช์นั ทางเลือกท่ีแนะนํา 

ชือ่เรยีก UserValue('<Alias>') 

สกลุเงนิ UserValue('<CurrencyCode>') 

DivisionName UserValue('<Division>') 

FirstName UserValue('<FirstName>') 

JobTitle UserValue('<JobTitle>') 

Language UserValue('<LanguageCode>') 

LanguageName UserValue('<Language>') 

LastName UserValue('<LastName>') 

LocalCurrency UserValue('<CurrencyCode>') 

LocaleName UserValue('<Locale>') 

LoginId UserValue('<UserId>') 

LoginName UserValue('<UserSignInId>') 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลู Expression Builder ทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบั Expression Builder (ในหน้า 716) 

 การใช ้Expression Builder (ในหน้า 717) 
 

Duration 
ฟงักช์นั Duration ใน Expression Builder สง่คนืจํานวนทีร่ะบุระยะเวลาเป็นวนัหรอืสว่นของวนัตามทีร่ะบุโดยอารก์วิเมนต์ระยะเวลา 

Syntax 
Duration(period) 

ประเภทผลลพัธ์ 
ตวัเลข 
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อารกิ์วเมนต์ 
ตารางต่อไปนี้อธบิายอารก์วิเมนต์สาํหรบัฟงักช์นั 

อารกิ์วเมนต์ คาํอธิบาย 

ระยะเวลา ระบุระยะเวลาทีจ่ะสง่คนื คา่สามารถเป็นสตรงิลเิทอรลัในรปูแบบ PnYnMnDTnHnM 
หรอืนพิจน์ทีป่ระเมนิเป็นสตรงิในรปูแบบ PnYnMnDTnHnM 

ในสตรงิ PnYnMnDTnHnM: 

 P คอืตวับ่งชีช้ว่งเวลา 

 nY ระบุจํานวนปี 

 nM ระบุจํานวนเดอืน 

 nD ระบุจํานวนวนั 

 T ใชแ้ยกการระบุวนัทีแ่ละเวลาออกจากกนั 

 nH ระบุจํานวนชัว่โมง 

 nM ระบุจํานวนนาท ี

ตวัอย่างเชน่ สมมตุวิา่คณุตอ้งการระบุระยะเวลา 50 เดอืน คณุสามารถระบุระยะเวลาเป็นสตรงิลเิทอรลัได ้
ตวัอย่างเชน่ ระบุเป็น P4Y2M หรอื P50M 
หรอืหากคณุตอ้งระบุระยะเวลาทีห่ลากหลายโดยขึน้อยู่กบัคา่ในฟิลด์ คณุสามารถใชฟิ้ลดน์ัน้ในนพิจน์ในอารก์วิเมนต์ได ้ 

ในตวัอย่างต่อไปนี้ Deferral Period เป็นฟิลด์ทีก่าํหนดเองทีต่ัง้ค่าไวเ้พือ่จดัเกบ็คา่สาํหรบัระยะเวลาเป็นเดอืน 
คา่ในฟิลด์ Deferral Period จะถูกนําไปใชใ้นการคาํนวณระยะเวลา: 

Duration('P'+ FieldValue([{nDeferral_Period}])+'M') 

ดงันัน้หากคา่ในฟิลด์ Deferral Period คอื 12 นพิจน์จะประเมนิเป็น P12M 
ซึง่เป็นสตรงิทีถู่กตอ้งสาํหรบัอารก์วิเมนต์ หากคา่ในฟิลด ์Deferral Period คอื 50 นิพจน์จะประเมนิเป็น 
P50M ซึง่เป็นสตรงิทีถู่กตอ้งเชน่กนั 

คณุสามารถระบุจํานวนปี เดอืน วนั ชัว่โมง หรอืนาทใีนสตรงิลเิทอรลัได้ ในลกัษณะเดยีวกนันี้ 
หากอาร์กวิเมนต์มนีิพจน์ จํานวนทีจ่ะสง่คนืโดยนิพจน์จะไมจ่ํากดั 

มขีอ้ควรพจิารณาต่อไปนี้สาํหรบัอารก์วิเมนต์ระยะเวลา: 

 ไมต่อ้งระบุเครือ่งหมายบวก (+) สาํหรบัคา่บวก 

 คณุสามารถระบุระยะเวลาทีเ่ป็นคา่ลบเป็น -Duration(period) หรอื Duration(-period) 

 ไมส่นบัสนุนการระบุคา่วนิาท ี

 หากจํานวนปี เดอืน วนั ชัว่โมง หรอืนาทเีป็นศูนย์ คณุสามารถเวน้ตวัเลขและตวัระบุทีเ่กีย่วขอ้งไปได ้

 หากไม่มสีว่นประกอบของเวลาอยู่ในระยะเวลา จะตอ้งไมม่กีารใสต่วัระบ ุT ไวใ้นระยะเวลา 

 จะตอ้งใสต่วัระบุ P ไวใ้นระยะเวลาเสมอ 

ตวัอย่าง 
รายการดา้นลา่งคอืตวัอย่างฟงัก์ชนัระยะเวลาทีใ่ชง้านได ้
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Duration('P0Y1M1DT2H5M') 

Duration('P0Y0DT1H') 

Duration('P1D') 

Duration('P0Y0M0DT0H0M') 

Duration('P0DT1M') 

Duration('P24M') 

Duration('P500D') 

Duration('P'+ FieldValue([{nDeferral_Period}])+'M') 

Duration(‘PT1000H3M’) 

Duration(‘-P1Y200M’) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลู Expression Builder ทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบั Expression Builder (ในหน้า 716) 

 การใช ้Expression Builder (ในหน้า 717) 

 Expression Builder ฟงักช์นั (โปรดดูที ่"ฟงักช์นัใน Expression Builder" ในหน้า 729) 
 

ExcludeChannel 
ฟงักช์นั ExcludeChannel ใน Expression Builder จะสง่คนืคา่ FALSE หากชือ่ชอ่งทางทีร่ะบุเป็นชอ่งทางตน้ทางของคาํขอ 

Syntax 
ExcludeChannel(ชือ่ชอ่งทาง) 

ประเภทผลลพัธ์ 
บูลนี 

อารกิ์วเมนต์ 
ตารางต่อไปนี้อธบิายอารก์วิเมนต์สาํหรบัฟงักช์นั 

อารกิ์วเมนต์ คาํอธิบาย 

ชือ่ชอ่งทาง ชือ่ของชอ่งทางทีต่อ้งการแยก 

ตารางต่อไปนี้จะอธบิายสตรงิทีใ่ชไ้ดใ้นอารก์วิเมนต์ชือ่ชอ่งทาง สตรงิจะตอ้งตรงตามตวัพมิพเ์ลก็และใหญ่ 
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สตริงช่ือช่องทาง คาํอธิบาย 

Import สตรงิชอ่งทางนี้จะไม่รวมการอปัเดตทีด่ําเนนิการผ่านฟงัก์ชนัอมิปอรต์และผา่น Oracle 
Data Loader On Demand 

Online สตรงิชอ่งทางนี้จะไม่รวมการอปัเดตทีด่ําเนนิการโดยการโตต้อบของผูใ้ชผ้า่นวนิโดวเ์บราเซอร์ 

Mass Update สตรงิชอ่งทางนี้จะไม่รวมการอปัเดตทีด่ําเนนิการผ่านตวัเลอืก อปัเดตเป็นกลุม่ 
ในเพจรายการ 

Record Merge สตรงิชอ่งทางนี้จะไม่รวมการอปัเดตทีด่ําเนนิการโดยการรวมเรคคอรด์ 

Web Services สตรงิชอ่งทางนี้จะไม่รวมการอปัเดตจากบรกิารทางเวบ็ 

Office สตรงิชอ่งทางนี้จะไม่รวมการอปัเดตจาก Oracle CRM On Demand 
Integration for Office 

OEI สตรงิชอ่งทางนี้จะไม่รวมการอปัเดตจาก Oracle Outlook Email 
Integration On Demand และ Oracle Notes Email 
Integration On Demand 

Desktop สตรงิชอ่งทางนี้จะไม่รวมการอปัเดตจาก Oracle CRM On Demand 
Desktop 

Rest สตรงิชอ่งทางนี้จะไม่รวมการอปัเดตจากการเรยีกใช ้REST API 

Mobile สตรงิชอ่งทางนี้จะไม่รวมการอปัเดตจาก Oracle CRM On Demand 
Connected Mobile Sales 

ตวัอย่าง 
ตวัอย่างต่อไปนี้เป็นการหยุดกระบวนการไมใ่หม้กีารทรกิเกอรโ์ดยคาํขอบรกิารทางเวบ็: 

ExcludeChannel("Web Services") 

ตวัอย่างต่อไปนี้เป็นการหยุดกระบวนการไมใ่หม้กีารทรกิเกอรโ์ดยการอมิปอรต์หรอื Oracle Data Loader On Demand: 

ExcludeChannel("Import") 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลู Expression Builder ทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบั Expression Builder (ในหน้า 716) 

 การใช ้Expression Builder (ในหน้า 717) 

 Expression Builder ฟงักช์นั (โปรดดูที ่"ฟงักช์นัใน Expression Builder" ในหน้า 729) 
 

FieldValue 
ฟงักช์นั FieldValue ใน Expression Builder จะแสดงคา่ฟิลด์เป็นสตรงิ 
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Syntax 
FieldValue('<field_name>') 

ประเภทผลลพัธ์ 
สตรงิ 

อารกิ์วเมนต์ 
ตารางต่อไปนี้อธบิายอารก์วิเมนต์สาํหรบัฟงักช์นั 

อารกิ์วเมนต์ คาํอธิบาย 

field_name ชือ่ XML ทีใ่ชไ้ดห้รอืแทก็การรวมทีก่าํหนดเองซึง่ตรงกบัฟิลด์ทีเ่ลอืกไว ้

แทก็การใชร้่วมกนัปรากฏอยู่ในคอลมัน์แทก็การใชร้ว่มกนัของบรกิารทางเวบ็ v2.0 ในเพจฟิลด ์
ประเภทเรคคอรด์ 

ตวัอย่าง 
ตวัอย่างมดีงันี้: 

FieldValue('<CreatedDate>') 

แสดงคา่ฟิลด์วนัทีท่ ีจ่ดัทาํเป็นสตรงิ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลู Expression Builder ทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบั Expression Builder (ในหน้า 716) 

 การใช ้Expression Builder (ในหน้า 717) 

 Expression Builder ฟงักช์นั (โปรดดูที ่"ฟงักช์นัใน Expression Builder" ในหน้า 729) 
 

FindNoneOf 
ฟงักช์นั FindNoneOf ใน Expression Builder จะแสดงตําแหน่งอนิสแตนชแ์รกในอาร์กวิเมนต์แรก (string1) ทีไ่มต่รงกบัตวัอกัษรใดๆ ในอารก์วิเมนต์ทีส่อง (string2) 

Syntax 
FindNoneOf(string1, string2) 

ประเภทผลลพัธ์ 
จํานวนเตม็ 
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อารกิ์วเมนต์ 
ตารางต่อไปนี้อธบิายอารก์วิเมนต์สาํหรบัฟงักช์นั 

อารกิ์วเมนต์ คาํอธิบาย 

string1 สตรงิ ฟิลด์ขอ้ความ หรอืนพิจน์สตรงิทีจ่ะคน้หา 

string2 สตรงิ ฟิลด์ขอ้ความ หรอืนพิจน์สตรงิทีต่รงกนั 

ตวัอย่าง 
ตวัอย่างต่อไปนี้จะแสดงคา่ 4: 

FindNoneOf ("abcdef", "abc") 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลู Expression Builder ทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบั Expression Builder (ในหน้า 716) 

 การใช ้Expression Builder (ในหน้า 717) 

 Expression Builder ฟงักช์นั (โปรดดูที ่"ฟงักช์นัใน Expression Builder" ในหน้า 729) 
 

FindOneOf 
ฟงักช์นั FindOneOf ใน Expression Builder จะแสดงตําแหน่งอนิสแตนช์แรกในอาร์กวิเมนต์แรก (string1) ของตวัอกัษรใดๆ ในอารก์วิเมนต์ทีส่อง (string2) 

Syntax 
FindOneOf(string1, string2) 

ประเภทผลลพัธ์ 
จํานวนเตม็ 

อารกิ์วเมนต์ 
ตารางต่อไปนี้อธบิายอารก์วิเมนต์สาํหรบัฟงักช์นั 

อารกิ์วเมนต์ คาํอธิบาย 

string1 สตรงิ ฟิลด์ขอ้ความ หรอืนพิจน์สตรงิทีจ่ะคน้หา 

string2 สตรงิ ฟิลด์ขอ้ความ หรอืนพิจน์สตรงิทีต่รงกนั 
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ตวัอย่าง 
ตวัอย่างต่อไปนี้จะแสดงคา่ 3: 

FindOneOf ("abcdef", "xyzc") 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลู Expression Builder ทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบั Expression Builder (ในหน้า 716) 

 การใช ้Expression Builder (ในหน้า 717) 

 Expression Builder ฟงักช์นั (โปรดดูที ่"ฟงักช์นัใน Expression Builder" ในหน้า 729) 
 

GetGroupId 
ฟงักช์นั GetGroupId ใน Expression Builder จะแสดงกลุม่การใชง้านปฏทินิร่วมกนัของ Oracle CRM On Demand  

Syntax 
GetGroupId() 

ประเภทผลลพัธ์ 
สตรงิ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลู Expression Builder ทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบั Expression Builder (ในหน้า 716) 

 การใช ้Expression Builder (ในหน้า 717) 

 Expression Builder ฟงักช์นั (โปรดดูที ่"ฟงักช์นัใน Expression Builder" ในหน้า 729) 
 

IfNull 
ฟงักช์นั IfNull ใน Expression Builder จะสง่คนืคา่จากอารก์วิเมนต์แรกทีป้่อนใหก้บัฟงักช์นั หากอารก์วิเมนต์แรกสง่คนืคา่เป็นนลั จะสง่คนืคา่จากอาร์กวิเมนต์ทีส่อง 

Syntax 
IfNull(expr1, expr2) 
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ประเภทผลลพัธ์ 
ประเภทผลลพัธ์ของฟงักช์นั IfNull คอืประเภทของอารก์วิเมนต์แรก ถงึแมอ้าร์กวิเมนต์แรกจะเป็นนลั 
อารก์วิเมนต์ทีส่องจะถูกแปลงใหเ้ป็นประเภทของอารก์วิเมนต์แรกกอ่นทีค่า่ของอารก์วิเมนต์จะถูกส่งคนื 

อารกิ์วเมนต์ 
ตารางต่อไปนี้อธบิายอารก์วิเมนต์สาํหรบัฟงักช์นั 

อารกิ์วเมนต์ คาํอธิบาย 

expr1 ชือ่ฟิลด์หรอืนพิจน์ 

expr2 ชือ่ฟิลดห์รอืนพิจน์ทีส่ง่คนื หาก expr1 มคีา่เป็นนลั 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลู Expression Builder ทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบั Expression Builder (ในหน้า 716) 

 การใช ้Expression Builder (ในหน้า 717) 

 Expression Builder ฟงักช์นั (โปรดดูที ่"ฟงักช์นัใน Expression Builder" ในหน้า 729) 
 

IIf 
ฟงักช์นั IIf ใน Expression Builder จะสง่คนืพารามเิตอร์หนึง่ในสองตวัตามการประเมนิของนพิจน์ตามเงือ่นไข โดยที ่IIf ย่อมาจาก Immediate If 

Syntax 
IIf(expr, result_if_true, result_if_false) 

Syntax อีกรปูแบบหน่ึง 
IIf(expr, expr_if_true, expr_if_false)  

Syntax แบบผสม 
IIf(expr, result_if_true, expr_if_false) 

IIf(expr, expr_if_true, result_if_false) 

ประเภทผลลพัธ์ 
ประเภทผลลพัธ์ของฟงักช์นั IIf() คอืประเภทของอารก์วิเมนต์แรกเสมอ หากนพิจน์มคีา่เป็นเทจ็ อารก์วิเมนต์ทีส่องจะถูกแปลงใหเ้ป็นประเภทของอารก์วิเมนต์แรกกอ่นทีค่า่ของอารก์วิเมนต์จะถูกสง่คนื 
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อารกิ์วเมนต์ 
ตารางต่อไปนี้อธบิายอารก์วิเมนต์สาํหรบัฟงักช์นั 

อารกิ์วเมนต์ คาํอธิบาย 

expr นพิจน์ตามเงือ่นไขทีจ่ะถูกประเมนิ 

result_if_true คา่ทีส่ง่คนืหากนพิจน์ตามเงือ่นไขเป็นจรงิ 

result_if_false คา่ทีส่ง่คนืหากนพิจน์ตามเงือ่นไขเป็นเทจ็ 

expr_if_true นพิจน์ทีจ่ะถูกประเมนิ หากนพิจน์ตามเงือ่นไขเป็นจรงิ 

expr_if_false นพิจน์ทีจ่ะถูกประเมนิ หากนพิจน์ตามเงือ่นไขเป็นเทจ็ 

หมายเหตุ: ชือ่ฟิลด์ทีไ่มอ่า้งองิกบัภาษาและ Syntax ของชือ่ฟิลด์ทีใ่ชใ้นนพิจน์ตวัอย่างใดๆ ในหวัขอ้นี้เป็นชือ่ฟิลด์และ Syntax ของชือ่ฟิลดท์ีใ่ชใ้น Expression Builder 
ในรลีสีกอ่นหน้า Release 29 Service Pack 1 ตวัอย่างเหลา่นี้ยงัคงใชไ้ด้ อย่างไรกต็าม หากคุณเลอืกฟิลด์ทีส่อดคลอ้งสาํหรบันิพจน์จากรายการฟิลด์ใน Expression 
Builder ใน Release 29 Service Pack 1 หรอืต่อมา ชือ่ฟิลด์และ Syntax ของชือ่ฟิลด์จะแตกต่างจากทีแ่สดงอยู่ในตวัอย่าง 
จงึขอแนะนําใหคุ้ณเลอืกฟิลด์สาํหรบันพิจน์ของคุณจากรายการฟิลดใ์น Expression Builder เสมอ เพือ่ใหช้ือ่ฟิลด์และ Syntax ของชือ่ฟิลด์ถูกตอ้งเสมอ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัชือ่ฟิลด์และ Syntax ของชือ่ฟิลด์ในนพิจน์ โปรดดูที ่เกีย่วกบันิพจน์ (ในหน้า 719) 

ตวัอย่าง 
ต่อไปนี้ คอืตวัอย่างของ Syntax แบบผสมในฟงักช์ัน่ IIf  

กระบวนการธุรกจิตอ้งการใหอ้ปัเดตฟิลด์พืน้ที ่ในเพจรายละเอยีดบรษิทัทกุครัง้เมือ่ฟิลด์รฐัทีเ่รยีกเกบ็ มกีารเปลีย่นแปลงดงัต่อไปนี้: 

หากฟิลด์รฐัทีเ่รยีกเกบ็เปลีย่นเป็น OK หรอื TX ฟิลด์พืน้ทีจ่ะถูกอปัเดตเป็นสว่นกลาง หากฟิลด์รฐัทีเ่รยีกเกบ็เปลีย่นเป็น CA ฟิลด์พืน้ทีจ่ะถูกอปัเดตเป็นตะวนัตก สาํหรบัรฐัอืน่ๆ ทีเ่หลอื 
ฟิลด์พืน้ทีจ่ะถูกอปัเดตเป็นตะวนัออก 

IIf([<PrimaryBillToState>]='OK' OR [<PrimaryBillToState>]='TX', 'สว่นกลาง', 

IIf([<PrimaryBillToState>]='CA', 'ตะวนัตก', 'ตะวนัออก'))  

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลู Expression Builder ทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบั Expression Builder (ในหน้า 716) 

 การใช ้Expression Builder (ในหน้า 717) 

 Expression Builder ฟงักช์นั (โปรดดูที ่"ฟงักช์นัใน Expression Builder" ในหน้า 729) 

 
 

InStr 
ฟงักช์นั InStr ใน Expression Builder จะสง่คนืตําแหน่งการเกดิขึน้ครัง้แรกของสตรงิหนึง่ภายในอกีสตรงิหนึง่ 

Syntax 
Instr(string1, string2, เริม่ตน้, สิน้สดุ) 
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ประเภทผลลพัธ์ 
จํานวนเตม็ 

อารกิ์วเมนต์ 
ตารางต่อไปนี้อธบิายอารก์วิเมนต์สาํหรบัฟงักช์นั 

อารกิ์วเมนต์ คาํอธิบาย 

string1 ระบุสตรงิทีจ่ะถูกคน้หา คา่สามารถเป็นขอ้ความสตรงิหรอืชือ่ฟิลด์ หรอืนพิจน์ทีแ่สดงสตรงิ 

string2 ระบุสตรงิทีจ่ะถูกคน้หา คา่สามารถเป็นขอ้ความสตรงิหรอืชือ่ฟิลด์ หรอืนพิจน์ทีแ่สดงสตรงิ 

หมายเหตุ: การคน้หาสตรงิตอ้งเป็นตวัพมิพ์ทีต่รงกนั 

เริม่ตน้ (ไมจ่ําเป็น) จํานวนเตม็ทีร่ะบุจุดเริม่ตน้ใน string1 

สิน้สดุ (ไมจ่ําเป็น) จํานวนเต็มทีร่ะบุจุดสิน้สดุใน string1 

หมายเหตุ: ชือ่ฟิลด์ทีไ่มอ่า้งองิกบัภาษาและ Syntax ของชือ่ฟิลด์ทีใ่ชใ้นนพิจน์ตวัอย่างใดๆ ในหวัขอ้นี้เป็นชือ่ฟิลด์และ Syntax ของชือ่ฟิลดท์ีใ่ชใ้น Expression Builder 
ในรลีสีกอ่นหน้า Release 29 Service Pack 1 ตวัอย่างเหลา่นี้ยงัคงใชไ้ด้ อย่างไรกต็าม หากคุณเลอืกฟิลด์ทีส่อดคลอ้งสาํหรบันิพจน์จากรายการฟิลด์ใน Expression 
Builder ใน Release 29 Service Pack 1 หรอืต่อมา ชือ่ฟิลด์และ Syntax ของชือ่ฟิลด์จะแตกต่างจากทีแ่สดงอยู่ในตวัอย่าง 
จงึขอแนะนําใหคุ้ณเลอืกฟิลด์สาํหรบันพิจน์ของคุณจากรายการฟิลดใ์น Expression Builder เสมอ เพือ่ใหช้ือ่ฟิลด์และ Syntax ของชือ่ฟิลด์ถูกตอ้งเสมอ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัชือ่ฟิลด์และ Syntax ของชือ่ฟิลด์ในนพิจน์ โปรดดูที ่เกีย่วกบันิพจน์ (ในหน้า 719) 

ตวัอย่าง 
ตวัอย่างต่อไปนี้จะแสดงคา่ 9: 

InStr('john.doe@company.com','@') 

ตวัอย่างต่อไปนี้จะแสดงวธิใีชฟ้งักช์นั InStr ในเงือ่นไขกฎเวริ์กโฟลว ์ในเงือ่นไขกฎเวริ์กโฟลว ์ฟงักช์นั InStr จะใชต้รวจสอบวา่สตรงิทีร่ะบุปรากฏในฟิลด์ในเรคคอรด์หรอืไม่ หากพบสตรงิในฟิลด์ 
จะดําเนนิการตามทีร่ะบุไวใ้นกฎเวริก์โฟลว ์ในตวัอย่างนี้ ฟงักช์นั InStr จะตรวจสอบวา่ฟิลด์หวัเรือ่งในเรคคอรด์มคีาํวา่ REVIEW หรอืไม ่
โดยการดําเนนิการในกฎเวริ์กโฟลวจ์ะดําเนนิการเมือ่ฟิลด์หวัเรือ่งมคีาํวา่ REVIEW ทีเ่ป็นตวัพมิพใ์หญ่เทา่นัน้ 

InStr([<Subject>], 'REVIEW') > 0 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลู Expression Builder ทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบั Expression Builder (ในหน้า 716) 

 การใช ้Expression Builder (ในหน้า 717) 

 Expression Builder ฟงักช์นั (โปรดดูที ่"ฟงักช์นัใน Expression Builder" ในหน้า 729) 
 

IsValidRowId 
ฟงักช์นั IsValidRowId ใน Expression Builder จะสบืคน้เรคคอรด์ของประเภทเรคคอรด์ทีร่ะบุเพือ่ตรวจสอบวา่ม ีID แถวบางรายการอยู่หรอืไม ่และจะสง่คนืคา่บูลนี (TRUE 
หรอื FALSE) หากม ีID แถว แต่เรคคอร์ดถูกทาํเครือ่งหมายเพือ่ลบ ฟงักช์นั IsValidRowId จะคนืคา่ FALSE 
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Syntax 
IsValidRowId(record_type, 'row_id') 

ประเภทผลลพัธ์ 
บูลนี (TRUE หรอื FALSE) 

อารกิ์วเมนต์ 
ตารางต่อไปนี้อธบิายอารก์วิเมนต์สาํหรบัฟงักช์นั 

อารกิ์วเมนต์ คาํอธิบาย 

record_type ชือ่ทีไ่มอ่า้งองิกบัภาษาของประเภทเรคคอรด์ (ชือ่ทีไ่มอ่า้งองิกบัภาษา 
คอืชือ่ทีไ่มเ่ปลีย่นแปลงเมือ่ภาษาของผูใ้ชเ้ปลีย่นแปลง) 

อารก์วิเมนต์ตอ้งอยู่ภายในตวัระบุสตรงิฟิลด์ ตวัอย่างเชน่: 

'<Contact>' 

row_id คา่คงทีส่ตรงิ ชือ่ฟิลด์ หรอืนพิจน์ซึง่คนืคา่ ID ของแถวแบบตวัเลขและตวัอกัษร 

ตวัอย่าง 
ตวัอย่างต่อไปนี้จะบ่งชีว้า่คา่ในฟิลด์ ID แถวบนเรคคอรด์ผูต้ดิต่อเป็น ID แถวทีถู่กตอ้งสาํหรบัเรคคอรด์ผูต้ดิต่อหรอืไม่: 

IsValidRowId('<Contact>', [{Id}]) 

ตวัอย่างต่อไปนี้จะบ่งชีว้า่คา่ 12-Y09KG เป็น ID แถวทีถู่กตอ้งสาํหรบัเรคคอรด์บรษิทัหรอืไม:่ 

IsValidRowId('<Account>', '12-Y09KG') 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลู Expression Builder ทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบั Expression Builder (ในหน้า 716) 

 การใช ้Expression Builder (ในหน้า 717) 

 ฟงักช์นัใน Expression Builder (ในหน้า 729) 
 

JoinFieldValue 
ประเภทเรคคอรด์สามารถอา้งองิตามประเภทเรคคอรด์อืน่ผา่นฟอรนีคยี์ ฟิลด์ทีร่วม คอื ฟิลดบ์นประเภทเรคคอรด์ทีใ่ชฟ้อรนีคยี์เพือ่อา้งองิฟิลด์บนประเภทเรคคอรด์อืน่ ตวัอย่างเชน่ 
บนประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ ฟิลด ์OwnerId เป็นฟอรนีคยี์ทีอ่า้งองิประเภทเรคคอรด์ผูใ้ช ้ฟิลด์เจา้ของบนหลายๆ เรคคอรด์เป็นฟิลด์ทีร่วมซึง่ใชฟ้อรนีคยี์ OwnerId 
เพือ่อา้งองิฟิลด์ชือ่ยอ่บนประเภทเรคคอรด์ผูใ้ช ้

ฟงักช์นั JoinFieldValue ใน Expression Builder จะสง่คนืคา่ของฟิลด์ทีร่วมเมือ่ประเภทเรคคอรด์ทีอ่า้งองิและฟิลด์ฟอรนีคยี์ทีเ่กีย่วขอ้งถูกระบุในฟงักช์นั ฟงักช์นั 
JoinFieldValue ยงัสามารถดงึฟิลด์อืน่ๆ บนประเภทเรคคอรด์ทีอ่า้งองิทีไ่ม่ไดร้วมโดยตรงกบัออบเจกต์อา้งองิ ซึง่ทาํใหคุ้ณคน้หาฟิลด์ขา้มประเภทเรคคอรด์จากประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งได ้
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หากฟิลด์ ID ของประเภทเรคคอรด์ทีอ่า้งองิแสดงคา่เป็นฟอรนีคยี์ในประเภทเรคคอรด์ทีคุ่ณตัง้ค่ากฎเวริก์โฟลวไ์ว ้คณุจะสามารถใชฟ้งักช์นั JoinFieldValue 
เพือ่ดงึคา่ฟิลด์จากประเภทเรคคอรด์ทีอ่า้งองิได ้

นอกจากนี้ คณุสามารถใชฟิ้ลด์ฟอรนีคยี์ต่อไปนี้ ซึง่มใีหใ้ชใ้นประเภทเรคคอรด์ทัง้หมด เพือ่ดงึคา่ฟิลด์จากประเภทเรคคอรด์ผูใ้ช:้ 

 CreatedById 

 ModifiedById 

หมายเหตุ: ฟงักช์นั JoinFieldValue ไมส่ามารถสง่คนืคา่ของฟิลด์ต่อไปนี้ในประเภทเรคคอรด์กจิกรรม: จํานวนการทาํรายการเบกิจ่าย จํานวนผลติภณัฑ์ทีใ่หข้อ้มลู 
จํานวนสนิคา้สง่เสรมิการขายทีใ่ห ้และจํานวนตวัอย่างยาทีใ่ห ้ขอ้จํากดันี้มสีาเหตุมาจากวธิทีี ่Oracle CRM On Demand คาํนวณคา่ของฟิลด์เหลา่นี้ 

Syntax 
JoinFieldValue (ref_record_type, foreign_key, field_name) 

ประเภทผลลพัธ์ 
สตรงิ 

หากเกดิขอ้ผดิพลาด หรอืคา่ฟิลด์ทีข่อวา่งเปลา่ สตรงิทีม่คีวามยาวเป็นศูนย์จะถูกสง่คนื  

อารกิ์วเมนต์ 
ตารางต่อไปนี้อธบิายอารก์วิเมนต์สาํหรบัฟงักช์นั 

อารกิ์วเมนต์ คาํอธิบาย 

ref_record_type ชือ่ทีไ่มอ่า้งองิกบัภาษาของประเภทเรคคอรด์ทีอ่า้งองิ (ชือ่ทีไ่มอ่า้งองิกบัภาษา คอื 
ชือ่ทีไ่มเ่ปลีย่นแปลงเมือ่ภาษาของผูใ้ชเ้ปลีย่นไป) 

อารก์วิเมนต์ตอ้งอยู่ภายในตวัระบุสตรงิฟิลด์ ตวัอย่างเชน่: 

'<Account>' 

foreign_key ขอ้ความหรอืนิพจน์ทีส่ง่คนื ID แถวทีถู่กตอ้งในประเภทเรคคอรด์ทีอ่า้งองิ (ระบุในอารก์วิเมนต์ 
ref_record_type) หาก ID แถวไมถู่กตอ้ง ฟงักช์นัจะสง่คนืสตรงิความยาวเป็นศูนย์ 
การอา้งองิฟิลด์โดยตรงตอ้งอยู่ภายในตวัระบุฟิลด์ ตวัอย่างเชน่: 

[<AccountId>] 

field_name ชือ่ทีไ่มอ่า้งองิกบัภาษาของฟิลด์ในประเภทเรคคอรด์ทีอ่า้งองิ (ระบุในอารก์วิเมนต์ 
ref_record_type) หากไมม่ฟิีลด์อยู่ในประเภทเรคคอรด์ทีอ่า้งองิ จะสง่คนืเป็นขอ้ผดิพลาด 
ชือ่ฟิลด์ตอ้งอยู่ภายในตวัระบุสตรงิฟิลด์ ตวัอย่างเชน่: 

'<Type>' 

หมายเหตุ: ชือ่ฟิลด์ทีไ่มอ่า้งองิกบัภาษาและ Syntax ของชือ่ฟิลด์ทีใ่ชใ้นนพิจน์ตวัอย่างใดๆ ในหวัขอ้นี้เป็นชือ่ฟิลด์และ Syntax ของชือ่ฟิลดท์ีใ่ชใ้น Expression Builder 
ในรลีสีกอ่นหน้า Release 29 Service Pack 1 ตวัอย่างเหลา่นี้ยงัคงใชไ้ด้ อย่างไรกต็าม หากคุณเลอืกฟิลด์ทีส่อดคลอ้งสาํหรบันิพจน์จากรายการฟิลด์ใน Expression 
Builder ใน Release 29 Service Pack 1 หรอืต่อมา ชือ่ฟิลด์และ Syntax ของชือ่ฟิลด์จะแตกต่างจากทีแ่สดงอยู่ในตวัอย่าง 
จงึขอแนะนําใหคุ้ณเลอืกฟิลด์สาํหรบันพิจน์ของคุณจากรายการฟิลดใ์น Expression Builder เสมอ เพือ่ใหช้ือ่ฟิลด์และ Syntax ของชือ่ฟิลด์ถูกตอ้งเสมอ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัชือ่ฟิลด์และ Syntax ของชือ่ฟิลด์ในนพิจน์ โปรดดูที ่เกีย่วกบันิพจน์ (ในหน้า 719) 
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ตวัอย่าง 
ตวัอย่างที ่1: กระบวนการทางธุรกจิตอ้งใชก้ฎเวริก์โฟลวเ์พือ่คน้หาชือ่ของเจา้ของใหมเ่มือ่เปลีย่นเจา้ของเรคคอรด์ เมือ่เปลีย่นเจา้ของ ระบบจะอปัเดตฟิลด์ฟอรนีคยี์ OwnerId บนเรคคอรด์เทา่นัน้ 
ดงันัน้ เงือ่นไขต่อไปนี้บนกฎเวริ์กโฟลวจ์งึไมค่น้หาเจา้ของใหมข่องเรคคอรด์: 

PRE('<Owner>') <> [<Owner>] 

แต่คณุสามารถใชเ้งือ่นไขต่อไปนี้ในเวริ์กโฟลวเ์พือ่คน้หาเจา้ของใหมข่องเรคคอรด์: 

PRE('<Owner>') <> JoinFieldValue('<User>',[<OwnerId>],'<Alias>')  

ตวัอย่างที ่2: ในการขอทีอ่ยู่อเีมลข์องเจา้ของเรคคอรด์คนกอ่น ใหใ้ชน้พิจน์ต่อไปนี้: 

JoinFieldValue('<User>',PRE('<OwnerId>'),'<EMailAddr>') 

ตวัอย่างที ่3: ในการขอทีอ่ยู่อเีมลข์องเจา้ของเรคคอรด์คนปจัจุบนั ใหใ้ชน้พิจน์ต่อไปนี้: 

JoinFieldValue('<User>',[<OwnerId>],'<EMailAddr>') 

ตวัอย่างที ่4: กระบวนการทางธุรกจิตอ้งการใหส้ง่อเีมลค์าํขอบรกิารไปยงัผูต้ดิต่อ กอ่นจะสง่อเีมล ์กฎเวริ์กโฟลวจ์ะตรวจสอบวา่ผูต้ดิต่อตกลงรบัอเีมลห์รอืไม่ กฎเวริก์โฟลว์ 
(ตามประเภทเรคคอรด์คาํขอบรกิาร) มเีงือ่นไขต่อไปนี้: 

JoinFieldValue('<Contact>',[<ContactId>],'<NeverEmail>')<> 'Y' 

ตวัอย่างที ่5: ในการขอพืน้ทีบ่รษิทัหลกัสาํหรบัคาํขอบรกิาร ใหใ้ชน้พิจน์ต่อไปนี้: 

JoinFieldValue('<Territory>', JoinFieldValue('<Account>', [<AccountId>], 

'<TerritoryId>'),'<TerritoryName>') 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลู Expression Builder ทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบั Expression Builder (ในหน้า 716) 

 การใช ้Expression Builder (ในหน้า 717) 

 Expression Builder ฟงักช์นั (โปรดดูที ่"ฟงักช์นัใน Expression Builder" ในหน้า 729) 
 

JulianDay 
ฟงักช์นั JulianDay ใน Expression Builder จะสง่คนืจํานวนวนัทีผ่า่นมานบัจากเวลาเทีย่งตามเวลาสากลของวนัที ่1 มกราคม 4713 ปีกอ่นครสิตกาล 

Syntax 
JulianDay(วนัที)่ 

ประเภทผลลพัธ์ 
จํานวนเตม็ 

อารกิ์วเมนต์ 
ตารางต่อไปนี้อธบิายอารก์วิเมนต์สาํหรบัฟงักช์นั 
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อารกิ์วเมนต์ คาํอธิบาย 

วนัที ่ ชือ่ฟิลด์ทีส่ง่คนืประเภทขอ้มลูวนัที ่

ในการสง่คนืคา่ของวนัทีว่นันี้ ใช ้Syntax ตอ่ไปนี้: 

JulianDay(Today()) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลู Expression Builder ทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบั Expression Builder (ในหน้า 716) 

 การใช ้Expression Builder (ในหน้า 717) 

 Expression Builder ฟงักช์นั (โปรดดูที ่"ฟงักช์นัใน Expression Builder" ในหน้า 729) 
 

JulianMonth 
ฟงักช์นั JulianMonth ใน Expression Builder จะสง่คนืจํานวนเต็มทีเ่ทา่กบั: 

JulianYear * 12 + current_month 

โดย JulianYear คอืปีทีส่ง่คนืโดยฟงักช์นั JulianYear (ในหน้า 745) current_month คอืจํานวนเตม็ตัง้แต่ 1-12 และมกราคมคอื 1 

Syntax 
JulianMonth(วนัที)่ 

ประเภทผลลพัธ์ 
จํานวนเตม็ 

อารกิ์วเมนต์ 
ตารางต่อไปนี้อธบิายอารก์วิเมนต์สาํหรบัฟงักช์นั 

อารกิ์วเมนต์ คาํอธิบาย 

วนัที ่ ชือ่ฟิลด์ทีส่ง่คนืประเภทขอ้มลูวนัที ่

ในการสง่คนืคา่ของวนัทีว่นันี้ ใช ้Syntax ตอ่ไปนี้: 

JulianMonth(Today()) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลู Expression Builder ทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบั Expression Builder (ในหน้า 716) 
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 การใช ้Expression Builder (ในหน้า 717) 

 Expression Builder ฟงักช์นั (โปรดดูที ่"ฟงักช์นัใน Expression Builder" ในหน้า 729) 
 

JulianQtr 
ฟงักช์นั JulianQtr ใน Expression Builder จะสง่คนืจํานวนเตม็ทีเ่ทา่กบั: 

JulianYear * 4 + current_quarter 

โดยที ่JulianYear คอืปีทีส่ง่คนืโดยฟงักช์นั JulianYear (ในหน้า 745) และ current_quarter คอื: 

(current_month - 1) / 3 + 1 

ปดัเศษลงเป็นจํานวนเตม็ทีใ่กลเ้คยีง  

Syntax 
JulianQtr(date) 

ประเภทผลลพัธ์ 
จํานวนเตม็ 

อารกิ์วเมนต์ 
ตารางต่อไปนี้อธบิายอารก์วิเมนต์สาํหรบัฟงักช์นั 

อารกิ์วเมนต์ คาํอธิบาย 

วนัที ่ ชือ่ฟิลด์ทีส่ง่คนืประเภทขอ้มลูวนัที ่

ในการสง่คนืคา่ของวนัทีว่นันี้ ใช ้Syntax ตอ่ไปนี้: 

JulianQtr(Today()) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลู Expression Builder ทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบั Expression Builder (ในหน้า 716) 

 การใช ้Expression Builder (ในหน้า 717) 

 Expression Builder ฟงักช์นั (โปรดดูที ่"ฟงักช์นัใน Expression Builder" ในหน้า 729) 
 

JulianWeek 
ฟงักช์นั JulianWeek ใน Expression Builder จะสง่คนืจํานวนเตม็ทีเ่ทา่กบั: 

JulianDay / 7 
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ปดัลงเป็นจํานวนเต็มถดัไป โดยที ่JulianDay เป็นวนัทีแ่สดงตามฟงักช์นั JulianDay (ในหน้า 742) 

Syntax 
JulianWeek(วนัที)่ 

ประเภทผลลพัธ์ 
จํานวนเตม็ 

อารกิ์วเมนต์ 
ตารางต่อไปนี้อธบิายอารก์วิเมนต์สาํหรบัฟงักช์นั 

อารกิ์วเมนต์ คาํอธิบาย 

วนัที ่ ชือ่ฟิลด์ทีส่ง่คนืประเภทขอ้มลูวนัที ่

ในการสง่คนืคา่ของวนัทีว่นันี้ ใช ้Syntax ตอ่ไปนี้: 

JulianWeek(Today()) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลู Expression Builder ทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบั Expression Builder (ในหน้า 716) 

 การใช ้Expression Builder (ในหน้า 717) 

 Expression Builder ฟงักช์นั (โปรดดูที ่"ฟงักช์นัใน Expression Builder" ในหน้า 729) 
 

JulianYear 
ฟงักช์นั JulianYear ใน Expression Builder จะสง่คนืจํานวนเตม็ทีเ่ทา่กบั: 

current_year + 4713 

Syntax 
JulianYear(วนัที)่ 

ประเภทผลลพัธ์ 
จํานวนเตม็ 
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อารกิ์วเมนต์ 
ตารางต่อไปนี้อธบิายอารก์วิเมนต์สาํหรบัฟงักช์นั 

อารกิ์วเมนต์ คาํอธิบาย 

วนัที ่ ชือ่ฟิลด์ทีส่ง่คนืประเภทขอ้มลูวนัที ่

ในการสง่คนืคา่ของวนัทีว่นันี้ ใช ้Syntax ตอ่ไปนี้: 

JulianYear(Today()) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลู Expression Builder ทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบั Expression Builder (ในหน้า 716) 

 การใช ้Expression Builder (ในหน้า 717) 

 Expression Builder ฟงักช์นั (โปรดดูที ่"ฟงักช์นัใน Expression Builder" ในหน้า 729) 
 

Left 
ฟงักช์นั Left ใน Expression Builder จะแสดงจํานวนตวัอกัษรทีร่ะบุจากดา้นซา้ยของสตรงิ 

Syntax 
Left(สตรงิ, ความยาว) 

ประเภทผลลพัธ์ 
สตรงิ 

อารกิ์วเมนต์ 
ตารางต่อไปนี้อธบิายอารก์วิเมนต์สาํหรบัฟงักช์นั 

อารกิ์วเมนต์ คาํอธิบาย 

สตรงิ แสดงสตรงิจากตวัอกัษรดา้นซา้ยสดุ หากสตรงิมคีา่นลั จะแสดงเป็นคา่นลั 

ความยาว จํานวนเตม็ทีร่ะบุจํานวนตวัอกัษรทีจ่ะแสดง หากอารก์วิเมนต์นี้เป็น 0 (ศนูย์) 
จะแสดงเป็นสตรงิวา่งเปลา่ หากอารก์วิเมนต์นี้มากกวา่หรอืเทา่กบัจํานวนตวัอกัษรในสตรงิ 
จะแสดงสตรงิทัง้หมด 

ตวัอย่าง 
หากทีอ่ยู่อเีมลข์องผูใ้ชป้จัจบุนัคอื john.doe@oracle.com ตวัอย่างการแสดงคา่ john จะเป็นดงันี้: 
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Left(UserValue('<EMailAddr>'), 4) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลู Expression Builder ทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบั Expression Builder (ในหน้า 716) 

 การใช ้Expression Builder (ในหน้า 717) 

 Expression Builder ฟงักช์นั (โปรดดูที ่"ฟงักช์นัใน Expression Builder" ในหน้า 729) 
 

Len 
ฟงักช์นั Len ใน Expression Builder จะแสดงจํานวนตวัอกัษรในสตรงิทีร่ะบุ 

Syntax 
Len(สตรงิ) 

ประเภทผลลพัธ์ 
จํานวนเตม็ 

อารกิ์วเมนต์ 
ตารางต่อไปนี้อธบิายอารก์วิเมนต์สาํหรบัฟงักช์นั 

อารกิ์วเมนต์ คาํอธิบาย 

สตรงิ ชือ่ฟิลด์หรอืนพิจน์สตรงิทีม่กีารนบัตวัอกัษร หากสตรงิวา่งเปลา่ จะแสดงเป็นคา่ 0 (ศนูย)์ 
หากสตรงิมคีา่นลั จะแสดงเป็นคา่นลั 

หมายเหตุ: ชือ่ฟิลด์ทีไ่มอ่า้งองิกบัภาษาและ Syntax ของชือ่ฟิลด์ทีใ่ชใ้นนพิจน์ตวัอย่างใดๆ ในหวัขอ้นี้เป็นชือ่ฟิลด์และ Syntax ของชือ่ฟิลดท์ีใ่ชใ้น Expression Builder 
ในรลีสีกอ่นหน้า Release 29 Service Pack 1 ตวัอย่างเหลา่นี้ยงัคงใชไ้ด้ อย่างไรกต็าม หากคุณเลอืกฟิลด์ทีส่อดคลอ้งสาํหรบันิพจน์จากรายการฟิลด์ใน Expression 
Builder ใน Release 29 Service Pack 1 หรอืต่อมา ชือ่ฟิลด์และ Syntax ของชือ่ฟิลด์จะแตกต่างจากทีแ่สดงอยู่ในตวัอย่าง 
จงึขอแนะนําใหคุ้ณเลอืกฟิลด์สาํหรบันพิจน์ของคุณจากรายการฟิลดใ์น Expression Builder เสมอ เพือ่ใหช้ือ่ฟิลด์และ Syntax ของชือ่ฟิลด์ถูกตอ้งเสมอ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัชือ่ฟิลด์และ Syntax ของชือ่ฟิลด์ในนพิจน์ โปรดดูที ่เกีย่วกบันิพจน์ (ในหน้า 719) 

ตวัอย่าง 
ตวัอย่างต่อไปนี้แสดงคา่ 18: 

 Len("Oracle Corporation")  

ตวัอย่างต่อไปนี้แสดงคา่ 19 หากฟิลด์มเีวลาทีล่งไวใ้ชไ้ด:้ 

Len([<CreatedDate>])  
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ตวัอย่างต่อไปนี้แสดงคา่ 19: 

Len(Timestamp()) แสดง 19  

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลู Expression Builder ทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบั Expression Builder (ในหน้า 716) 

 การใช ้Expression Builder (ในหน้า 717) 

 Expression Builder ฟงักช์นั (โปรดดูที ่"ฟงักช์นัใน Expression Builder" ในหน้า 729) 
 

LN 
ฟงักช์นั LN ใน Expression Builder จะสง่คนืลอการธิมึธรรมชาตขิองจํานวนทีป้่อนในอารก์วิเมนต์ 

Syntax 
LN(ตวัเลข) 

ประเภทผลลพัธ์ 
เลขที ่

อารกิ์วเมนต์ 
ตารางต่อไปนี้อธบิายอารก์วิเมนต์สาํหรบัฟงักช์นั 

อารกิ์วเมนต์ คาํอธิบาย 

ตวัเลข จํานวนทีจ่ะสง่คนืลอการทิมึธรรมชาต ิ

ตวัอย่าง 
ตวัอย่างมดีงันี้:  

LN(10) 

สง่คนืคา่ 2.30 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลู Expression Builder ทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบั Expression Builder (ในหน้า 716) 
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 การใช ้Expression Builder (ในหน้า 717) 

 Expression Builder ฟงักช์นั (โปรดดทูี ่"ฟงักช์นัใน Expression Builder" ในหน้า 729) 
 

Locale 
ฟงักช์นั Locale ใน Expression Builder จะสง่คนืรหสั Locale สาํหรบัผูใ้ชท้ีไ่ซน์อนิ ตวัอย่างเชน่ ENU  

Syntax 
Locale() 

ประเภทผลลพัธ์ 
สตรงิ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลู Expression Builder ทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบั Expression Builder (ในหน้า 716) 

 การใช ้Expression Builder (ในหน้า 717) 

 Expression Builder ฟงักช์นั (โปรดดูที ่"ฟงักช์นัใน Expression Builder" ในหน้า 729) 
 

LocaleListSeparator 
ฟงักช์นั LocaleListSeparator ใน Expression Builder แสดงตวัอกัษรทีเ่ป็นตวัคัน่รายการของ Locale ปจัจบุนั ตวัอย่างเชน่ คอมมา (,) 

Syntax 
LocaleListSeparator() 

ประเภทผลลพัธ์ 
สตรงิ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลู Expression Builder ทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบั Expression Builder (ในหน้า 716) 

 การใช ้Expression Builder (ในหน้า 717) 

 Expression Builder ฟงักช์นั (โปรดดูที ่"ฟงักช์นัใน Expression Builder" ในหน้า 729) 
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LookupName 
ฟงักช์นั LookupName ใน Expression Builder จะคน้หาแถวในตารางรายการคา่ ซึง่เงือ่นไขต่อไปนี้เป็นจรงิ: 

 ฟิลด์ TYPE สอดคลอ้งกบัอารก์วิเมนต์ ประเภท 

 ฟิลด์ CODE สอดคลอ้งกบัอารก์วิเมนต์ lang_ind_code 

 ฟิลด์ LANG_ID สอดคลอ้งกบัรหสัภาษาของภาษาทีก่าํลงัใชง้านอยู่ 

ฟงักช์นันี้จะสง่คนืคา่ทีไ่มม่กีารแปล (รหสัทีไ่มข่ ึน้กบัภาษา) ของคา่ทีแ่สดงในรายการคา่ทีร่ะบุ 

คําแนะนํา: เมือ่กาํหนดพารามเิตอรส์าํหรบัฟงัก์ชนั LookupName ใหค้ลกิที ่แสดงคา่ทีย่อมรบัได ้เพือ่แสดงคา่ทีย่อมรบัไดส้าํหรบัฟิลด์ทีค่ณุเลอืกในรายการฟิลด์ 
(หากฟิลด์เป็นฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืก ปุ่ม แสดงคา่ทีย่อมรบัได ้จะแสดงตวัเลอืกทัง้หมดทีถู่กตัง้คา่ไวใ้หก้บัรายการสาํหรบัเลอืก หากฟิลด์ไมใ่ชฟิ่ลด์รายการสาํหรบัเลอืก ปุ่ม แสดงคา่ทีย่อมรบัได ้
จะแสดงวนิโดวซ์ึง่ใหร้ายละเอยีดของคา่ทีย่อมรบัไดส้าํหรบัขอ้มลูประเภทต่างๆ ทีฟิ่ลด์สามารถเกบ็คา่ได)้ 

Syntax 
LookupName(ประเภท, lang_ind_code) 

ประเภทผลลพัธ์ 
สตรงิ 

อารกิ์วเมนต์ 
ตารางต่อไปนี้อธบิายอารก์วิเมนต์สาํหรบัฟงักช์นั 

อารกิ์วเมนต์ คาํอธิบาย 

ประเภท ประเภทของแถวทีจ่ะคน้หา 

lang_ind_code คา่ทีแ่สดง 

ตวัอย่าง 
หาก CALIFORNIA คอืคา่ทีแ่สดง และ CALIF คอืรหสัทีไ่มข่ ึน้กบัภาษา ตวัอย่างทัง้สองต่อไปนี้จะสง่คนืคา่ CALIF: 

LookupName('STATE_ABBREV', 'CALIFORNIA')  

LookupName('STATE_ABBREV', 'CALIF') 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลู Expression Builder ทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบั Expression Builder (ในหน้า 716) 

 การใช ้Expression Builder (ในหน้า 717) 
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 Expression Builder ฟงักช์นั (โปรดดูที ่"ฟงักช์นัใน Expression Builder" ในหน้า 729) 
 

LookupValue 
ฟงักช์นั LookupValue ใน Expression Builder จะคนืคา่ในรายการสาํหรบัเลอืกทีร่ะบุ ซึง่ถูกแปลเป็นภาษาทีก่าํลงัใชง้านอยู่ 

คา่ในรายการสาํหรบัเลอืกจดัเกบ็อยู่ในตารางรายการคา่ และฟงักช์นั LookupValue จะคนืคา่ในคอลมัน์ VAL ของแถวทีเ่ง ือ่นไขต่อไปนี้เป็นจรงิ: 

 คอลมัน์ TYPE สอดคลอ้งกบัอารก์วิเมนต์ type 

 คอลมัน์ CODE สอดคลอ้งกบัอารก์วิเมนต์ lang_ind_code 

 คอลมัน์ของ LANG_ID สอดคลอ้งกบัรหสัภาษาของภาษาทีก่าํลงัใชง้านอยู่ 

ฟงักช์นั LookupValue จะทาํให ้Oracle CRM On Demand สามารถประเมนินพิจน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคา่ในรายการสาํหรบัเลอืกในรปูแบบเดยีวกนัสาํหรบัทุกโลแคล ตวัอย่างเชน่ คา่ 
white ในภาษาองักฤษจะถูกประเมนิในแบบเดยีวกนักบัค่า Blanc ในภาษาฝรัง่เศส 

คําแนะนํา: เมือ่กาํหนดพารามเิตอรส์าํหรบัฟงัก์ชนั LookupValue ใหค้ลกิที ่แสดงคา่ทีย่อมรบัได ้เพือ่แสดงคา่ทีย่อมรบัไดส้าํหรบัฟิลด์ทีค่ณุเลอืกในรายการ ฟิลด ์
(หากฟิลด์เป็นฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืก ปุ่ม แสดงคา่ทีย่อมรบัได ้จะแสดงตวัเลอืกทัง้หมดทีถู่กตัง้คา่ไวใ้หก้บัรายการสาํหรบัเลอืก หากฟิลด์ไมใ่ชฟิ่ลด์รายการสาํหรบัเลอืก ปุ่ม แสดงคา่ทีย่อมรบัได ้
จะแสดงวนิโดวซ์ึง่ใหร้ายละเอยีดของคา่ทีย่อมรบัไดส้าํหรบัขอ้มลูประเภทต่างๆ ทีฟิ่ลด์สามารถเกบ็คา่ได)้ 

หมายเหตุ: ฟิลด์ข ัน้ตอนการขายในเรคคอรด์โอกาสทางการขายไมไ่ดเ้ป็นฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกทีแ่ทจ้รงิ ฟงักช์นั LookupValue ไมส่ามารถใชง้านไดใ้นฟิลด์นี้ 

Syntax 
LookupValue (ประเภท, lang_ind_code) 

ประเภทผลลพัธ์ 
สตรงิ 

อารกิ์วเมนต์ 
ตารางต่อไปนี้อธบิายอารก์วิเมนต์สาํหรบัฟงักช์นั 

อารกิ์วเมนต์ คาํอธิบาย 

ประเภท ประเภทของแถวทีจ่ะคน้หา 

lang_ind_code คา่ทีไ่ม่แปลในรายการคา่ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลู Expression Builder ทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบั Expression Builder (ในหน้า 716) 

 การใช ้Expression Builder (ในหน้า 717) 

 Expression Builder ฟงักช์นั (โปรดดูที ่"ฟงักช์นัใน Expression Builder" ในหน้า 729) 
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Lower 
ฟงักช์นั Lower ใน Expression Builder จะแปลงคา่ตวัอกัษรทัง้หมดในสตรงิทีร่ะบุใหเ้ป็นตวัพมิพเ์ลก็ หากมอีกัขระในสตรงิทีไ่ม่ใชต่วัอกัษร 
อกัขระเหลา่นัน้จะไมไ่ดร้บัผลกระทบจากฟงักช์นันี้ 

Syntax 
Lower(สตรงิ) 

ประเภทผลลพัธ์ 
สตรงิ 

อารกิ์วเมนต์ 
ตารางต่อไปนี้อธบิายอารก์วิเมนต์สาํหรบัฟงักช์นั 

อารกิ์วเมนต์ คาํอธิบาย 

สตรงิ ระบุสตรงิทีจ่ะถูกแปลงค่า คา่สามารถเป็นสตรงิลเิทอรลั หรอืชือ่ฟิลด์ หรอืนิพจน์ทีแ่สดงสตรงิ 
หากคา่เป็นสตรงิลเิทอรลั คา่นัน้จะตอ้งอยู่ภายในเครือ่งหมายอญัประกาศเดีย่วหรอืคู่ 

ตวัอย่าง 
หากฟิลด์ชือ่บนเรคคอรด์ผูต้ดิต่อมคีา่เป็น Amanda ตวัอย่างต่อไปนี้จะสง่คนืคา่ amanda: 

Lower([{First Name}]) 

ตวัอย่างต่อไปนี้ในทัง้สองตวัอย่างจะสง่คนืคา่ account123: 

Lower('Account123') 

Lower("Account123") 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลู Expression Builder ทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบั Expression Builder (ในหน้า 716) 

 การใช ้Expression Builder (ในหน้า 717) 

 ฟงักช์นัใน Expression Builder (ในหน้า 729) 
 

Mid 
ฟงักช์นั Mid ใน Expression Builder จะสง่คนืจํานวนทีร่ะบุของตวัอกัษรจากสตรงิ 

คําแนะนํา: ในการกาํหนดจํานวนของตวัอกัษรในสตรงิ ใหใ้ชฟ้งักช์นั Len (ในหน้า 747) 
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Syntax 
Mid(สตรงิ, เริม่ตน้, ความยาว) 

ประเภทผลลพัธ์ 
สตรงิ 

อารกิ์วเมนต์ 
ตารางต่อไปนี้อธบิายอารก์วิเมนต์สาํหรบัฟงักช์นั 

อารกิ์วเมนต์ คาํอธิบาย 

สตรงิ ชือ่ฟิลดห์รอืนพิจน์สตรงิทีจ่ะสง่คนืตวัอกัษร หากสตรงิมคีา่เป็นนลั จะสง่คนืสตรงิวา่งเปลา่ 

เริม่ตน้ ชือ่ฟิลด์หรอืนพิจน์ทีร่ะบุตําแหน่งตวัอกัษรในสตรงิทีจ่ะเริม่นบัความยาว 
หากคา่ของอารก์วิเมนต์เริม่ตน้มากกวา่จํานวนตวัอกัษรในสตรงิ ฟงักช์นั Mid จะสง่คนืสตรงิวา่งเปลา่ 

ความยาว ไมจ่ําเป็น ชือ่ฟิลด์หรอืนพิจน์ทีร่ะบุจํานวนตวัอกัษรทีจ่ะสง่คนื หากไมใ่ชอ้ารก์วิเมนต์นี้ 
หรอืความยาวทีร่ะบุมากกวา่จํานวนตวัอกัษรทีส่ามารถสง่คนืได ้
จะสง่คนืตวัอกัษรทัง้หมดนบัจากตําแหน่งเริม่ต้นไปจนถงึสิน้สดุสตรงิ 

หมายเหตุ: ชือ่ฟิลด์ทีไ่มอ่า้งองิกบัภาษาและ Syntax ของชือ่ฟิลด์ทีใ่ชใ้นนพิจน์ตวัอย่างใดๆ ในหวัขอ้นี้เป็นชือ่ฟิลด์และ Syntax ของชือ่ฟิลดท์ีใ่ชใ้น Expression Builder 
ในรลีสีกอ่นหน้า Release 29 Service Pack 1 ตวัอย่างเหลา่นี้ยงัคงใชไ้ด้ อย่างไรกต็าม หากคุณเลอืกฟิลด์ทีส่อดคลอ้งสาํหรบันิพจน์จากรายการฟิลด์ใน Expression 
Builder ใน Release 29 Service Pack 1 หรอืต่อมา ชือ่ฟิลด์และ Syntax ของชือ่ฟิลด์จะแตกต่างจากทีแ่สดงอยู่ในตวัอย่าง 
จงึขอแนะนําใหคุ้ณเลอืกฟิลด์สาํหรบันพิจน์ของคุณจากรายการฟิลดใ์น Expression Builder เสมอ เพือ่ใหช้ือ่ฟิลด์และ Syntax ของชือ่ฟิลด์ถูกตอ้งเสมอ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัชือ่ฟิลด์และ Syntax ของชือ่ฟิลด์ในนพิจน์ โปรดดูที ่เกีย่วกบันิพจน์ (ในหน้า 719) 

ตวัอย่าง 
ตวัอย่างต่อไปนี้จะสง่คนืตวัอกัษร 7 ตวั (Builder) นบัจากตวัอกัษรตวัที ่12 ของสตรงิ: 

Mid("Expression Builder is easy!!", 12, 7) 

ตวัอย่างต่อไปนี้จะสง่คนืตวัอกัษร 7 ตวั นบัจากตวัอกัษรตวัที ่12 จากฟิลด์ขอ้ความทีม่ขีอ้ความ: Expression Builder is easy!! 

Mid('<TextFieldName>',12, 7) 

หรอื 

Mid([<TextFieldName>],12, 7) 

ตวัอย่างต่อไปนี้จะดงึขอ้มลูชือ่โดเมนจากทีอ่ยู่อเีมล:์ 

Mid([<CreatedbyEmailAddress>],FindOneOf([<CreatedbyEmailAddress>], "@") + 1, 
Len([<CreatedbyEmailAddress>])) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลู Expression Builder ทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบั Expression Builder (ในหน้า 716) 
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 การใช ้Expression Builder (ในหน้า 717) 

 Expression Builder ฟงักช์นั (โปรดดูที ่"ฟงักช์นัใน Expression Builder" ในหน้า 729) 
 

OrganizationName 
ฟงักช์นั OrganizationName ใน Expression Builder จะสง่คนืชือ่องคก์รของผูใ้ชท้ีไ่ซน์อนิ 

Syntax 
OrganizationName() 

ประเภทผลลพัธ์ 
สตรงิ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลู Expression Builder ทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบั Expression Builder (ในหน้า 716) 

 การใช ้Expression Builder (ในหน้า 717) 

 Expression Builder ฟงักช์นั (โปรดดูที ่"ฟงักช์นัใน Expression Builder" ในหน้า 729) 
 

PRE 
ฟงักช์นั PRE ใน Expression Builder จะคนืคา่กอ่นหน้าของฟิลด์ทีร่ะบ ุเมือ่คา่ของฟิลด์ไดถู้กแกไ้ขกอ่นทีค่า่จะถูกอปัเดตในฐานขอ้มลู 

คาํเตือน: ขอแนะนําวา่คณุไมค่วรใชฟ้งัก์ชนั PRE กบักฎเวริ์กโฟลว์ทีม่กีารดําเนนิการรอ เนื่องจากการดําเนนิการรอนัน้มผีลตอ่ฟงักช์นั PRE 
การดําเนนิการใดกต็ามทีอ่ยู่หลงัการดําเนนิการรอจะไมก่ระทาํจนกระทัง่ครบตามช่วงเวลารอทีร่ะบุ การดําเนนิการทีเ่หลอืจะกระทาํในการปฏบิตังิานชุดอืน่ทีไ่มใ่ชก่ารปฏบิตังิานทีท่รกิเกอร์กฎเริม่แรก 
และคา่ของฟิลด์ในเรคคอรด์กอ่นการดําเนนิการทีท่รกิเกอรก์ฎเวริก์โฟลวจ์ะไมเ่หมอืนเดมิ ดงันัน้ ค่ากอ่นหน้าและคา่ปจัจุบนัของฟิลด์จะถูกพจิารณาว่าเหมอืนกนัเสมอ 

Syntax 
PRE('<fieldname>') 

ประเภทผลลพัธ์ 
สตรงิ 

อารกิ์วเมนต์ 
ตารางต่อไปนี้อธบิายอารก์วิเมนต์สาํหรบัฟงักช์นั 
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อารกิ์วเมนต์ คาํอธิบาย 

fieldname ชือ่ของฟิลด์ทีถู่กแกไ้ข 

หมายเหตุ: ชือ่ฟิลด์ทีไ่มอ่า้งองิกบัภาษาและ Syntax ของชือ่ฟิลด์ทีใ่ชใ้นนพิจน์ตวัอย่างใดๆ ในหวัขอ้นี้เป็นชือ่ฟิลด์และ Syntax ของชือ่ฟิลด์ทีใ่ชใ้น Expression Builder 
ในรลีสีกอ่นหน้า Release 29 Service Pack 1 ตวัอย่างเหลา่นี้ยงัคงใชไ้ด้ อย่างไรกต็าม หากคุณเลอืกฟิลด์ทีส่อดคลอ้งสาํหรบันิพจน์จากรายการฟิลด์ใน Expression 
Builder ใน Release 29 Service Pack 1 หรอืต่อมา ชือ่ฟิลด์และ Syntax ของชือ่ฟิลด์จะแตกต่างจากทีแ่สดงอยู่ในตวัอย่าง 
จงึขอแนะนําใหคุ้ณเลอืกฟิลด์สาํหรบันพิจน์ของคุณจากรายการฟิลดใ์น Expression Builder เสมอ เพือ่ใหช้ือ่ฟิลด์และ Syntax ของชือ่ฟิลด์ถูกตอ้งเสมอ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัชือ่ฟิลด์และ Syntax ของชือ่ฟิลด์ในนพิจน์ โปรดดูที ่เกีย่วกบันิพจน์ (ในหน้า 719) 

ขอ้ควรพจิารณาเหลา่นี้มผีลเมือ่ใชฟ้งัก์ชนั PRE: 

 ในนพิจน์เงือ่นไข เชน่ เงือ่นไขเวริก์โฟลว์และคาํสัง่การตรวจสอบ เมือ่คณุใชฟ้งักช์นั PRE เพือ่ดงึคา่กอ่นหน้าของฟิลด ์โปรดทราบวา่คา่เริม่ต้นของฟิลด์อาจวา่งเปลา่ (นัน่คอืคา่นัล) 
หากคา่เริม่ตน้เป็นนลั การเปรยีบเทยีบกบัคา่ทีไ่ม่ใชค่า่นลัอาจทาํใหเ้กดิการทาํงานทีค่าดเดาไมไ่ด ้เพือ่ใหแ้น่ใจวา่นพิจน์เงือ่นไขจะมคีา่ถูกตอ้งในกรณีดงักลา่ว ใหใ้ชฟ้งักช์นั PRE รว่มกบัฟงักช์นั 
IfNull ตามทีแ่สดงในตวัอย่างนี้: 

IfNull([<FieldName>], "Invalid") <> IfNull(PRE('<FieldName>'), "Invalid") 

ในตวัอย่างนี้ สตรงิขอ้ความ Invalid จะถูกใชแ้ทนคา่นลั แต่คณุสามารถใชส้ตรงิทีค่ณุตอ้งการได ้โดยตอ้งไมม่สีตรงินัน้เป็นคา่ในฟิลด์ทีก่าํลงัตรวจสอบ: 

 หากใชฟ้งักช์นั PRE ในกฎเวริก์โฟลวห์รอืการดําเนนิการทีเ่รยีกใชห้ลงัจากการดําเนินการรอ ฟงักช์นัจะไมส่ง่คนืคา่กอ่นหน้าของฟิลด ์อย่างไรกต็าม 
คณุอาจมกีระบวนการทางธุรกจิทีต่อ้งการการเปรยีบเทยีบดงักลา่ว ในกรณีนี้ คณุสามารถใชก้ฎเวริ์กโฟลว์ทีม่กีจิกรรมทรกิเกอร์ กอ่นบนัทกึเรคคอรด์ทีแ่กไ้ข 
เพือ่จดัเกบ็คา่กอ่นหน้าของฟิลด์ในฟิลด์ทีไ่มไ่ดใ้ชใ้นประเภทเรคคอรด์ จากนัน้คณุสามารถใชค้า่ฟิลด์ทีจ่ดัเกบ็ไวส้าํหรบัการเปรยีบเทยีบทีค่ณุตอ้งการในกฎเวริ์กโฟลว์ทีม่กีารดําเนินการรอได ้

เมือ่คณุจดัทาํกฎเวริก์โฟลวเ์พือ่จดัเกบ็คา่กอ่นหน้าในฟิลด์ทีไ่มไ่ดใ้ชใ้นประเภทเรคคอรด์ โปรดทราบวา่คา่กอ่นหน้าของฟิลด์เริม่แรกอาจวา่งเปลา่ (นัน่คอืคา่นลั) ดงันัน้ 
คณุตอ้งใชน้พิจน์ต่อไปนี้เพือ่จดัเกบ็คา่ดฟีอลต์หากพบคา่นัล: 

IfNull([<FieldName>], "Invalid") 

ในตวัอย่างนี้ สตรงิขอ้ความ Invalid จะเป็นคา่ดฟีอลต์ทีถู่กใชแ้ทนคา่นลั แต่คณุสามารถใชส้ตรงิทีค่ณุตอ้งการได ้โดยตอ้งไมม่สีตรงินัน้เป็นคา่ในฟิลด์เริม่แรก 

ตวัอย่างของการจดัทาํกฎเวิรก์โฟลวท่ี์ส่งอีเมลไ์ปยงัเจ้าของก่อนหน้าของเรคคอรด์บริษทั 
ต่อไปนี้เป็นตวัอย่างของวธิจีดัทาํกฎเวริก์โฟลวท์ีส่่งอเีมลไ์ปยงัเจา้ของกอ่นหน้าของเรคคอรด์บรษิทัเมือ่มกีารเปลีย่นเจา้ของเรคคอร์ด 

การจดัทาํกฎเวิรก์โฟลวที์ส่่งอีเมลไ์ปยงัเจ้าของก่อนหน้าของเรคคอรด์บริษทั 

1 จดัทาํกฎเวริก์โฟลวส์าํหรบัประเภทเรคคอรด์บรษิทัทีม่กีจิกรรมทรกิเกอร์ เมือ่บนัทกึเรคคอรด์ทีแ่กไ้ข 

2 บนัทกึกฎเวริ์กโฟลว์ 

3 จดัทาํการดําเนนิการเพิม่อเีมลใ์นกฎเวริก์โฟลว์ 

4 ในการดําเนนิการเวริ์กโฟลว์ ใหด้ําเนนิการดงัต่อไปนี้: 

a ในฟิลด์ถงึ ใหเ้ลอืก ทีอ่ยู่อเีมลท์ีร่ะบุ 

b ในกลอ่งขอ้ความนิพจน์ฟิลด์ถงึ ใหเ้พิม่นพิจน์ต่อไปนี้: 

JoinFieldValue('<User>', IfNull(PRE('<OwnerId>'), "admin@mycompany.com"),'<EMailAddr>') 

c เพิม่ขอ้ความทีต่อ้งการในหวัเรือ่งและเนื้อหาของอเีมล ์
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d บนัทกึการดําเนินการของเวริก์โฟลว์ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลู Expression Builder ทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบั Expression Builder (ในหน้า 716) 

 การใช ้Expression Builder (ในหน้า 717) 

 Expression Builder ฟงักช์นั (โปรดดูที ่"ฟงักช์นัใน Expression Builder" ในหน้า 729) 
 

Right 
ฟงักช์นั Right ใน Expression Builder จะสง่คนืตวัอกัษรจากทางดา้นขวาของสตรงิเป็นจํานวนตามทีร่ะบุ 

Syntax 
Right(สตรงิ, ความยาว) 

ประเภทผลลพัธ์ 
สตรงิ 

อารกิ์วเมนต์ 
ตารางต่อไปนี้อธบิายอารก์วิเมนต์สาํหรบัฟงักช์นั 

อารกิ์วเมนต์ คาํอธิบาย 

สตรงิ แสดงสตรงิจากตวัอกัษรดา้นขวาสดุ หากสตรงิมคี่านลั จะแสดงเป็นคา่นลั 

ความยาว จํานวนเตม็ทีร่ะบุจํานวนตวัอกัษรทีจ่ะแสดง หากอารก์วิเมนต์นี้เป็น 0 (ศนูย์) 
จะแสดงเป็นสตรงิวา่งเปลา่ หากอารก์วิเมนต์นี้มากกวา่หรอืเทา่กบัจํานวนตวัอกัษรในสตรงิ 
จะแสดงสตรงิทัง้หมด 

ตวัอย่าง 
ถา้ทีอ่ยู่อเีมลข์องผูใ้ชป้จัจบุนัคอื john.doe@oracle.com, ตวัอย่างการแสดงคา่ oracle.com จะเป็นดงันี้: 

Right(UserValue('<EMailAddr>'), Len(UserValue('<EMailAddr>'))-

InStr(UserValue('<EMailAddr>'),'@')) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลู Expression Builder ทีเ่กีย่วขอ้ง: 
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 เกีย่วกบั Expression Builder (ในหน้า 716) 

 การใช ้Expression Builder (ในหน้า 717) 

 Expression Builder ฟงักช์นั (โปรดดูที ่"ฟงักช์นัใน Expression Builder" ในหน้า 729) 
 

RowIdToRowNum 
ฟงักช์นั RowIdToRowNum ใน Expression Builder แปลง ID ของแถวแบบตวัเลขและตวัอกัษรใหอ้ยู่ในรปูแบบตวัเลข  

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand สรา้ง ID แถวโดยใชอ้ลักอรธิมึเฉพาะ และมคีวามสมบูรณ์ในการอา้งองิทัว่ทัง้ฐานขอ้มลูของ Oracle CRM On Demand 
โดยอลักอรธิมึใชก้ารเขา้รหสั Base-36 ซึง่เป็นระบบตวัเลของิตําแหน่งทีม่ฐีานเป็น 36 การใชจ้ํานวน 36 เป็นเลขฐานทาํใหก้ารแสดงจํานวนมกีารใชต้วัเลข 0-9 และตวัอกัษร A-Z 
ซึง่เป็นระบบตวัเลขแบบตวัเลขและตวัอกัษรทีเ่หมาะสมโดยไมค่าํนงึถงึตวัพมิพโ์ดยใชร้ะบบ ASCII 

Syntax 
RowIdToRowNum('row_id') 

ประเภทผลลพัธ์ 
สตรงิ 

อารกิ์วเมนต์ 
ตารางต่อไปนี้อธบิายอารก์วิเมนต์สาํหรบัฟงักช์นั 

อารกิ์วเมนต์ คาํอธิบาย 

row_id คา่คงทีส่ตรงิ ชือ่ฟิลด์ หรอืนพิจน์ซึง่คนืคา่ ID ของแถวแบบตวัเลขและตวัอกัษร 

หมายเหตุ: ชือ่ฟิลด์ทีไ่มอ่า้งองิกบัภาษาและ Syntax ของชือ่ฟิลด์ทีใ่ชใ้นนพิจน์ตวัอย่างใดๆ ในหวัขอ้นี้เป็นชือ่ฟิลด์และ Syntax ของชือ่ฟิลดท์ีใ่ชใ้น Expression Builder 
ในรลีสีกอ่นหน้า Release 29 Service Pack 1 ตวัอย่างเหลา่นี้ยงัคงใชไ้ด้ อย่างไรกต็าม หากคุณเลอืกฟิลด์ทีส่อดคลอ้งสาํหรบันิพจน์จากรายการฟิลด์ใน Expression 
Builder ใน Release 29 Service Pack 1 หรอืต่อมา ชือ่ฟิลด์และ Syntax ของชือ่ฟิลด์จะแตกต่างจากทีแ่สดงอยู่ในตวัอย่าง 
จงึขอแนะนําใหคุ้ณเลอืกฟิลด์สาํหรบันพิจน์ของคุณจากรายการฟิลด์ใน Expression Builder เสมอ เพือ่ใหช้ือ่ฟิลด์และ Syntax ของชือ่ฟิลด์ถูกตอ้งเสมอ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัชือ่ฟิลด์และ Syntax ของชือ่ฟิลด์ในนพิจน์ โปรดดูที ่เกีย่วกบันิพจน์ (ในหน้า 719) 

ตวัอย่าง 
ตวัอย่างมดีงันี้: 

RowIdToRowNum('12-6RX8L') 

สง่คนืคา่ 38-8021253 

ตวัอย่างมดีงันี้: 

RowIdToRowNum('12-Y09KG') 

สง่คนืคา่ 38-57119344 
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หากฟิลด์ <AccountID> ประกอบดว้ยขอ้มลู '12-Y09KG' ตวัอย่างต่อไปนี้ 

RowIdToRowNum('<AccountID>') 

สง่คนืคา่ 38-57119344 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลู Expression Builder ทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบั Expression Builder (ในหน้า 716) 

 การใช ้Expression Builder (ในหน้า 717) 

 Expression Builder ฟงักช์นั (โปรดดูที ่"ฟงักช์นัใน Expression Builder" ในหน้า 729) 

 
 

RowNum 
ฟงักช์นั RowNum ใน Expression Builder จะสง่คนืตําแหน่งของเรคคอรด์ภายในชดุของเรคคอรด์ทีใ่ชง้านอยู ่

Syntax 
RowNum() 

ประเภทผลลพัธ์ 
จํานวนเตม็ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลู Expression Builder ทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบั Expression Builder (ในหน้า 716) 

 การใช ้Expression Builder (ในหน้า 717) 

 Expression Builder ฟงักช์นั (โปรดดูที ่"ฟงักช์นัใน Expression Builder" ในหน้า 729) 
 

Timestamp 
ฟงักช์นั Timestamp ใน Expression Builder จะสง่คนืวนัทีแ่ละเวลาของเซริ์ฟเวอรท์ีถู่กแปลงคา่ตามการตัง้คา่โซนเวลาของผูใ้ชป้จัจุบนั ตวัอย่างเชน่ 
หากการตัง้ค่าโซนเวลาของผูใ้ชป้จัจุบนัถูกตัง้เป็น Eastern Daylight Time (EDT) -0400 UTC แลว้ ฟงักช์นั Timestamp จะแปลงเวลาเซริ์ฟเวอรใ์หเ้ป็น EDT 
โดยฟงักช์นั Timestamp จะทําการแปลงเวลาในแบบของ UTC (universal time code) 

หมายเหตุ: ฟงักช์นั Timestamp() จะไมส่นบัสนุนการดําเนนิการทางคณติศาสตร์ (ตวัอย่างเชน่ บวกหรอืลบ เป็นตน้)  
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Syntax 
Timestamp() 

ประเภทผลลพัธ์ 
วนัที ่เวลา 

ตวัอย่าง 
ตวัอย่างต่อไปนี้จะสง่คนืวนัทีแ่ละเวลาปจัจุบนั ในรปูแบบของเดอืน/วนั/ปี 24-ชัว่โมง:นาท:ีวนิาท ี

Timestamp() 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลู Expression Builder ทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบั Expression Builder (ในหน้า 716) 

 การใช ้Expression Builder (ในหน้า 717) 

 Expression Builder ฟงักช์นั (โปรดดูที ่"ฟงักช์นัใน Expression Builder" ในหน้า 729) 
 

ToChar 
ฟงักช์นั ToChar ใน Expression Builder จะแปลงคา่วนัทีท่ ีร่ะบุไวห้รอืนพิจน์ตวัเลขเป็นสตรงิทีก่าํหนดรปูแบบแลว้ 

Syntax 
ToChar(นพิจน์, รปูแบบ) 

คาํเตือน: อย่าใชท้ัง้รปูแบบวนัทีแ่ละหมายเลขในอนิสแตนซเ์ดยีวกนัของฟงักช์นั ToChar การทาํเชน่นัน้จะทาํใหเ้กดิผลลพัธ์ทีไ่มถู่กตอ้ง 

ประเภทผลลพัธ์ 
สตรงิ 

อารกิ์วเมนต์ 
ตารางต่อไปนี้อธบิายอารก์วิเมนต์สาํหรบัฟงักช์นั 

อารกิ์วเมนต์ คาํอธิบาย 

นพิจน์ นพิจน์หรอืฟิลด์ทีแ่สดงวนัที ่วนัและเวลา หรอืคา่ตวัเลข 

รปูแบบ สตรงิทีแ่ทนรปูแบบวนัทีห่รอืตวัเลข 
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ตารางต่อไปนี้อธบิายถงึรปูแบบวนันทีข่องฟงักช์นันี้ 

รหสัรปูแบบ คาํอธิบาย 

DD วนัแบบเลขสองหลกั (01-31) 

DDDD 

dddd 

ชือ่ของวนั 

MM เดอืนแบบเลขสองหลกั (01-12 โดยที ่01 คอื JAN) คณุตอ้งใช ้MM 
ในแบบตวัพมิพใ์หญ่ เนื่องจาก mm ทีเ่ป็นตวัพมิพเ์ลก็หมายถงึนาท ี

MMMM 

mmmm 

ชือ่เดอืน โปรดทราบวา่ถา้คุณใชต้วัพมิพเ์ลก็ คณุตอ้งใช ้mmmm (ซึง่เป็น m 
ในตวัพมิพเ์ลก็สีค่รัง้) เนื่องจาก mm (ซึง่เป็น m ในตวัพมิพเ์ลก็สองครัง้) หมายถงึนาท ี

Y เลขหลกัสดุทา้ยของปี 

YY เลขสองหลกัสดุทา้ยของปี 

YYYY ปีแบบสีห่ลกั 

hh12 เวลาชัว่โมงในรปูแบบ 12 ชัว่โมง 

hh24 เวลาชัว่โมงในรปูแบบ 24 ชัว่โมง 

hh เวลาชัว่โมง คณุสามารถระบุ AM หรอื PM เพือ่ปรบัเวลาได ้ตวัอย่างเชน่: 

hh:mm:ss PM 

ถา้คณุไม่ระบุ AM หรอื PM จะใชร้ปูแบบ 24 ชัว่โมงเป็นคา่ดฟีอลต ์

mm 

 

 

นาท ีโปรดทราบวา่ mm (ซึง่เป็นอกัษร m ในตวัพมิพเ์ลก็สองอกัษร) จะหมายถงึนาทเีสมอ 
และไมส่ามารถใชเ้พือ่ระบุวนัแบบสองหลกัของเดอืนได ้

ss วนิาท ี

ตารางต่อไปนี้อธบิายถงึรปูแบบตวัเลขของฟงักช์นันี้ 

รหสัรปูแบบ ตวัอย่าง คาํอธิบาย 

# #### แสดงคา่พรอ้มจํานวนหลกัทีร่ะบุไว ้และเครือ่งหมายตดิลบ หากคา่นัน้เป็นลบ 

0 ####.00 แสดงเลขศนูย์นําหน้า แสดงเลขศนูย์ต่อทา้ย 

$ $###.00 แสดงคา่พรอ้มเครือ่งหมายดอลลารนํ์าหน้า 

, #,### แสดงคอมมาในตําแหน่งทีร่ะบไุว ้โดยคอมมาจะไมป่รากฏทีด่า้นขวาของจุดทศนยิม 
โครงสรา้งรปูแบบนี้จะตอ้งไมข่ ึน้ตน้ดว้ยคอมมา 

. ###.## แสดงจุดทศนยิมในตําแหน่งทีร่ะบุไว ้โดยจะมทีศนยิมเพยีงหนึง่จุดเทา่นัน้ในพารามเิตอร์รปูแบบ 
หากจํานวนหลกัทีร่ะบุหลงัจุดทศนยิมน้อยกวา่จํานวนหลกัทีม่อียู่หลงัจุดทศนยิม 
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รหสัรปูแบบ ตวัอย่าง คาํอธิบาย 

ระบบจะปดัทศนยิมนัน้ขึน้ 

ตวัอย่างการใช้รปูแบบตวัเลข 
ตวัอย่างต่อไปนี้แสดงคา่ 10: 

ToChar (10, '##.##') 

ตวัอย่างต่อไปนี้แสดงคา่ 10: 

ToChar (10, '##.00') 

ตวัอย่างต่อไปนี้แสดงคา่ 10.24: 

ToChar (10.2388, '##.00') 

ตวัอย่างต่อไปนี้แสดงคา่ -10.24 

ToChar (-10.2388, '##.##') 

ตวัอย่างการใช้รปูแบบวนัท่ี 
ตวัอย่างต่อไปนี้จะเป็นการแปลงค่าทีถู่กส่งคนืมาจากฟงัก์ชนั Timestamp() ใหอ้ยูใ่นรปูแบบ DD/MM/YYYY: 

ToChar(Timestamp(),'DD/MM/YYYY') 

เชน่ หากฟงักช์นั Timestamp() สง่คนืคา่ 02/29/2008 10:58:37 นพิจน์กอ่นหน้าจะประเมนิเป็น 29/02/2008 

ตวัอย่างต่อไปนี้แสดงวธิทีีเ่วลาเทีย่งคนืถูกแสดงโดยใชร้ปูแบบต่างๆ 

ToChar(Today(), YYYY/MM/DD hh:mm:ss PM) จะแสดงคา่เป็น 2009/05/22 12:00:00 AM 

ToChar(Today(), YYYY/MM/DD hh:mm:ss) จะแสดงคา่เป็น 2009/05/22 00:00:00 

ToChar(Today(), YYYY/MM/DD hh24:mm:ss PM) จะแสดงคา่เป็น 2009/05/22 00:00:00 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลู Expression Builder ทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบั Expression Builder (ในหน้า 716) 

 การใช ้Expression Builder (ในหน้า 717) 

 Expression Builder ฟงักช์นั (โปรดดูที ่"ฟงักช์นัใน Expression Builder" ในหน้า 729) 
 

Today 
ฟงักช์นั Today ใน Expression Builder จะสง่คนืวนัทีข่องวนันี้โดยอา้งองิการตัง้คา่โซนเวลาของผูใ้ชใ้นปจัจบุนั เชน่ หากการตัง้คา่โซนเวลาของผูใ้ชใ้นปจัจุบนัคอื Eastern 
Daylight Time (EDT) -0400 UTC ฟงักช์นั Today() จะแปลงคา่วนัทีบ่นเซริฟ์เวอรเ์ป็น EDT ฟงักช์นั Today() ใชก้ารแปลงคา่จาก UTC (Universal 
Time Code) 
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Syntax 
Today() 

ประเภทผลลพัธ์ 
วนัที ่

ตวัอย่าง 
หากวนัทีป่จัจบุนัคอื 11/27/2007 ตวัอย่างต่อไปนี้:  

Today() - 30 

จะสง่คนืคา่ 10/28/2007 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลู Expression Builder ทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบั Expression Builder (ในหน้า 716) 

 การใช ้Expression Builder (ในหน้า 717) 

 Expression Builder ฟงักช์นั (โปรดดูที ่"ฟงักช์นัใน Expression Builder" ในหน้า 729) 
 

Upper 
ฟงักช์นั Upper ใน Expression Builder จะแปลงคา่ตวัอกัษรทัง้หมดในสตรงิทีร่ะบุใหเ้ป็นตวัพมิพใ์หญ่ หากมอีกัขระในสตรงิทีไ่มใ่ชต่วัอกัษร 
อกัขระเหลา่นัน้จะไมไ่ดร้บัผลกระทบจากฟงักช์นันี้ 

Syntax 
Upper(สตรงิ) 

ประเภทผลลพัธ์ 
สตรงิ 

อารกิ์วเมนต์ 
ตารางต่อไปนี้อธบิายอารก์วิเมนต์สาํหรบัฟงักช์นั 

อารกิ์วเมนต์ คาํอธิบาย 

สตรงิ ระบุสตรงิทีจ่ะถูกแปลงค่า คา่สามารถเป็นสตรงิลเิทอรลั หรอืชือ่ฟิลด์ หรอืนิพจน์ทีแ่สดงสตรงิ 
หากคา่เป็นสตรงิลเิทอรลั คา่นัน้จะตอ้งอยู่ภายในเครือ่งหมายอญัประกาศเดีย่วหรอืคู่ 
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ตวัอย่าง 
หากฟิลด์ชือ่บนเรคคอรด์ผูต้ดิต่อมคีา่เป็น Amanda ตวัอย่างต่อไปนี้จะสง่คนืคา่ AMANDA: 

Upper([{First Name}]) 

ตวัอย่างต่อไปนี้ในทัง้สองตวัอย่างจะสง่คนืคา่ ACCOUNT123: 

Upper('Account123') 

Upper("Account123") 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลู Expression Builder ทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบั Expression Builder (ในหน้า 716) 

 การใช ้Expression Builder (ในหน้า 717) 

 ฟงักช์นัใน Expression Builder (ในหน้า 729) 
 

UserValue 
ฟงักช์นั UserValue ใน Expression Builder จะสง่คนืคา่แอททรบิวิทีร่ะบุสาํหรบัผูใ้ชป้จัจบุนั 

ฟิลด์บนมมุมองรายละเอยีดผูใ้ช ้คอืแอททรบิวิทีผู่ใ้ชเ้ลอืก   

Syntax 
UserValue('<attribute>') 

ประเภทผลลพัธ์ 
สตรงิ 

อารกิ์วเมนต์ 
ตารางต่อไปนี้อธบิายอารก์วิเมนต์สาํหรบัฟงักช์นั 

อารกิ์วเมนต์ คาํอธิบาย 

แอททรบิวิ ชือ่ทีไ่มอ่า้งองิกบัภาษาหรอืแทก็การรวมทีก่าํหนดเองซึง่ตรงกบัชือ่ทีแ่สดงของแอททรบิวิของผูใ้ชป้จัจุบนั 

แทก็การใชร้่วมกนัปรากฏอยู่ในคอลมัน์แทก็การใชร้ว่มกนัของบรกิารทางเวบ็ v2.0 ในเพจฟิลด ์
ประเภทเรคคอรด์ 

ตวัอย่าง 
ตวัอย่าง1: กระบวนการทางธุรกจิหนึง่ ตอ้งการใหฟิ้ลด์ทีก่าํหนดเองชือ่ Origin บนคาํขอบรกิาร แสดงประเทศของผูใ้ชท้ีส่รา้งเรคคอรด์นัน้ (ผูใ้ชป้จัจุบนั) ตามคา่ดฟีอลต์เมือ่เรคคอรด์นัน้ถูกสรา้งขึน้ 



การจดัการ Oracle CRM On Demand 

 

764  การจดัการ Oracle CRM On Demand Release 37 
สงิหาคม 2018 
 

เมือ่ตอ้งการใชก้ฎธุรกจิ ในเพจการตัง้คา่ฟิลด์ ของค◌ําขอบรกิาร ใหต้ัง้คา่ดฟีอลต์สาํหรบัฟิลด ์Origin เป็น UserValue('<PersonalCountry>') 
แลว้เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายคา่หลงัการกาํหนดเป็นคา่ดฟีอลต ์

โปรดดูขอ้มลูเกีย่วกบัการจดัทาํและแกไ้ขฟิลด์ที ่การจดัทาํและแกไ้ขฟิลด์ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและการแกไ้ขฟิลด์" ในหน้า 105) 

ตวัอย่าง2: กระบวนการทางธุรกจิหนึง่ ตอ้งการใหก้ฎเวริก์โฟลวห์นึง่ถูกประมวลผล หากเจา้ของโอกาสทางการขายไมใ่ชผู่ดู้แลระบบ 

เมือ่ตอ้งการใชก้ฎธุรกจิ ใหต้ัง้คา่เงือ่นไขต่อไปนี้บนกฎเวริ์กโฟลว์: 

 UserValue('<EMailAddr>') <> 'administrator@testdata.com'  

แอททริบิว 
ตารางต่อไปนี้แสดงรายชือ่แอททรบิวิทีส่ามารถใชเ้ป็นอารก์วิเมนต์ในฟงักช์นั UserValue พรอ้มดว้ยชือ่ทีแ่สดงทีส่มัพนัธ์กนั 

แอททริบิว ช่ือท่ีแสดง ค่าตวัอย่าง 

Alias ชือ่ย่อ ผูดู้แลระบบ 

AuthenticationType ประเภทการตรวจสอบพสิจูน์ ID ผูใ้ช/้รหสัผา่นเทา่นัน้ 

BusinessUnit หน่วยธุรกจิ หน่วยธุรกจิ 

BusinessUnitLevel1 หน่วยธุรกจิระดบั 1 หน่วยธุรกจิ L1 

BusinessUnitLevel2 หน่วยธุรกจิระดบั 2 หน่วยธุรกจิ L2 

BusinessUnitLevel3 หน่วยธุรกจิระดบั 3 หน่วยธุรกจิ L3 

BusinessUnitLevel4 หน่วยธุรกจิระดบั 4 หน่วยธุรกจิ L4 

CellPhone หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื +1 555 2368978 

CreatedBy จดัทาํโดย ผูดู้แลระบบ Oracle CRM On 
Demand CSR 

CreatedById ไมม่ ี 1E1263-IZBZ 

CreatedDate วนัทีจ่ดัทาํ 01/08/2007  21:21:33 

CurrencyCode สกลุเงนิ USD 

Department แผนก แผนก 

Division ฝา่ย ฝา่ย 

EMailAddr อเีมล ์ john.doe@oracle.com 

EmployeeNumber เลขทีพ่นกังาน 12345 

EnableTeamContactsSync ใชง้านการทาํใหข้อ้มลูผูต้ดิต่อของทมีตรงกนั Y 

ExternalIdentifierForSingleS
ignOn 

ตวัระบุภายนอกสาํหรบัไซน์ออนครัง้เดยีว UID=ADMIN,O=ORACLE 
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แอททริบิว ช่ือท่ีแสดง ค่าตวัอย่าง 

ExternalSystemId ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอก EXTUID123 

FirstName ชือ่ John 

FundApprovalLimit วงเงนิอนุมตัสิาํหรบัเงนิทุน 50000 

IntegrationId ID การใชร้ว่มกนั INTUID123 

JobTitle ชือ่ตําแหน่ง ผูจ้ดัการผลติภณัฑ์ 

Language ภาษา องักฤษ-อเมรกินั 

LastLoggedIn ไซน์อนิครัง้ลา่สดุ 10/31/2007 19:39:01 

LastName นามสกลุ Doe 

LeadLimit ขดีจํากดัลดี 2345679 

Locale โลแคล องักฤษ - แคนาดา 

ManagerFullName ชือ่หวัหน้า John Smith 

ManagerId ไมม่ ี 1E4763-IZAU 

Market ตลาด ตลาด 

MiddleName ชือ่กลาง ชือ่กลาง 

MiscellaneousNumber1 เลขทีเ่บด็เตลด็ 1 2312 

MiscellaneousNumber2 เลขทีเ่บด็เตลด็ 2 2312 

MiscellaneousText1 ขอ้ความเบด็เตลด็ 1 หมายเลข DUNS (Webcat) = 
10461 

MiscellaneousText2 ขอ้ความเบด็เตลด็ 2 a7cff064-6566-47a2-8629-
8b32d92de222 

ModifiedBy แกไ้ขโดย John Doe 

ModifiedById ไมม่ ี 1E1263-IZBZ 

ModifiedDate วนัทีแ่กไ้ข 10/31/2007 19:32:58 

MrMrs นาย/คณุ นาย 

NeverCall หา้มตดิต่อทางโทรศพัท์ Y 

NevereMail หา้มตดิต่อทางอเีมลอ์กี Y 

NeverMail หา้มตดิต่อทางจดหมาย Y 

PasswordState สถานะรหสัผา่น ใชง้าน 
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แอททริบิว ช่ือท่ีแสดง ค่าตวัอย่าง 

PersonalCity เมอืง โทรอนโต 

PersonalCountry ประเทศ แคนาดา 

PersonalPostalCode รหสัไปรษณยี์ M4C2C3 

PersonalProvince จงัหวดั ออนแทรโีอ 

PersonalState รฐั/จงัหวดั CA 

PersonalStreetAddress ทีอ่ยู ่ 555 Main Avenue 

PersonalStreetAddress2 ทีอ่ยู ่2 Suite 17 

PersonalStreetAddress3 ทีอ่ยู่ 3 Scarborough 

PhoneNumber หมายเลขโทรศพัทท์ีท่าํงาน +1 555 2365555 

PrimaryDivisionName ฝา่ยหลกั ฝา่ยในเอเชยี 

PrimaryGroup กลุม่หลกั กลุม่ผูใ้ช ้A 

PrimaryPvgName ไมม่ ี

หมายเหตุ: แอททรบิวิ 
PrimaryPvgName 
จะแสดงชือ่ของกลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกทีเ่กีย่วข้

องกบัฝา่ยหลกัของผูใ้ช ้

PVG อนิเดยี 

พืน้ที ่ พืน้ที ่ พืน้ทีข่องฉัน 

Role บทบาท พนกังานขายนอกสถานที ่

RoleId ID บทบาท 1E1263-IYG1 

SecondaryEmail อเีมลร์อง john.doe2@oracle.com 

ShowWelcomePage แสดงเพจยนิดตีอ้นรบัเมือ่ไซน์อนิ N 

Status สถานะ ใชง้าน 

SubMarket ตลาดย่อย ตลาดย่อยของฉัน 

SubRegion พืน้ทีย่่อย พืน้ทีย่่อยของฉัน 

TempPasswordFlag สง่อเีมลร์หสัผา่นชัว่คราวเมือ่คลกิบนัทกึ Y 

TimeZoneName โซนเวลา (GMT-05:00) Eastern 
Standard Time 
(สหรฐัอเมรกิาและแคนาดา) 

UserId ID แถว 1E1263-IZAU 
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แอททริบิว ช่ือท่ีแสดง ค่าตวัอย่าง 

UserLoginId ID แถว 1E1263-IZAU 

UserSignInId ID ไซน์อนิของผูใ้ช ้ PTE169-14/ADMIN 

WorkFax หมายเลขแฟกซ์ทีท่าํงาน +1 555 2365556 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลู Expression Builder ทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบั Expression Builder (ในหน้า 716) 

 การใช ้Expression Builder (ในหน้า 717) 

 Expression Builder ฟงักช์นั (โปรดดูที ่"ฟงักช์นัใน Expression Builder" ในหน้า 729) 
 

UtcConvert 
ฟงักช์นั UtcConvert ใน Expression Builder จะแปลงวนัทีแ่ละเวลาทีร่ะบุจากการตัง้คา่โซนเวลาของผูใ้ชป้จัจุบนั และแสดงวนัทีแ่ละเวลาในโซนเวลาทีร่ะบุ 

Syntax 
UtcConvert (utc_date_time, time_zone) 

ประเภทผลลพัธ์ 
เวลา  

อารกิ์วเมนต์ 
ตารางต่อไปนี้อธบิายอารก์วิเมนต์สาํหรบัฟงักช์นั 

อารกิ์วเมนต์ คาํอธิบาย 

utc_date_time วนัทีแ่ละเวลาตามการตัง้ค่าโซนเวลาของผูใ้ชป้จัจุบนัในรปูแบบ: MM/DD/YYYY 
HH24:MI:SS 

time_zone ชือ่โซนเวลา 

ตวัอย่าง 
หากการตัง้ค่าโซนเวลาของผูใ้ชป้จัจุบนัคอื (GMT-05:00) Eastern Time (สหรฐัอเมรกิา & แคนาดา) ตวัอย่างจะเป็นดงันี้: 

UtcConvert('12/14/2007 17:07:05', 'Pacific Standard Time') 

แสดงคา่ดงันี้: 



การจดัการ Oracle CRM On Demand 

 

768  การจดัการ Oracle CRM On Demand Release 37 
สงิหาคม 2018 
 

12/14/2007 12:07:05  

หากการตัง้ค่าโซนเวลาของผูใ้ชป้จัจุบนัคอื (GMT+05:30) Calcutta, Chennai, Mumbai, New Delhi ตวัอย่างจะเป็นดงันี้: 

UtcConvert('12/14/2007 15:07:05', 'Eastern Standard Time') 

แสดงคา่ดงันี้: 

12/14/2007 04:37:05 

ตวัอย่างต่อไปนี้แสดงวธิขีอเวลา UTC ทีเ่กีย่วขอ้งสาํหรบัเวลายุโรปตะวนัตก: 

UtcConvert(Timestamp(),"(GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna") 

UtcConvert(Timestamp(),"W. Europe Daylight Time") 

UtcConvert(Timestamp(),"W. Europe Standard Time") 

ตวัอย่างต่อไปนี้แสดงวธิขีอเวลา UTC ทีเ่กีย่วขอ้งสาํหรบัเวลาแอฟรกิาใต:้ 

UtcConvert(Timestamp(),"(GMT+02:00) Harare, Pretoria")  

UtcConvert(Timestamp(),"South Africa Daylight Time") 

UtcConvert(Timestamp(),"South Africa Standard Time") 

หากชือ่โซนเวลามตีวัอกัษรพเิศษ เชน่ เครือ่งหมายอญัประกาศเดีย่ว (') หรอืจุลภาค (,) คณุตอ้งใสช่ือ่โซนเวลาหรอืตวัอกัษรพเิศษไวใ้นเครือ่งหมายอญัประกาศคู่ เชน่: 

%%%UtcConvert('08/03/2009 12:01:33',"(GMT+13:00) Nuku" + "'" + "alofa")%%%  

%%%UtcConvert('08/03/2009 12:01:33', "(GMT+13:00) Nuku'alofa")%%% 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลู Expression Builder ทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบั Expression Builder (ในหน้า 716) 

 การใช ้Expression Builder (ในหน้า 717) 

 Expression Builder ฟงักช์นั (โปรดดูที ่"ฟงักช์นัใน Expression Builder" ในหน้า 729) 
 

ตวัอย่าง Expression Builder 
ใน Expression Builder คณุสามารถใชน้พิจน์ตวัอย่างในตารางต่อไปนี้ 

นิพจน์ตวัอย่างของ Expression Builder 

อปัเดตฟิลดม์ารจิ์นโอกาสทางการขาย 

คาํอธบิาย อปัเดตฟิลด์มารจ์นิโอกาสทางการขาย 

Syntax [{cOpportunityMargin}] = [{Primary Revenue Amount}] - 

[{cOpportunityCost}] 
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นิพจน์ตวัอย่างของ Expression Builder 

ตรวจสอบบริการใหม ่

คาํอธบิาย การตรวจสอบฟิลด์ บรกิารใหมไ่มส่ามารถมรีายไดเ้กนิ 1,000,000 

Syntax <= IIf (FieldValue('{Type}') = 'New Service', 1000000, [{Primary 

Revenue Amount}])  

กาํหนดคาํขอบริการท่ีจดัทาํใหมใ่ห้กบัผูจ้ดัทาํ 

คาํอธบิาย เมือ่จดัทาํคาํขอบรกิาร ใหต้ัง้คา่ของฟิลดช์ือ่เรยีกในเรคคอรด์ผูใ้ชข้องผูใ้ชป้จัจุบนัเป็นคา่ดฟีอลต์สาํหรบัฟิลด์เจา้ของในคาํขอบรกิาร 

Syntax [{Owner Alias}] = UserValue('<Alias>') 

ตรวจสอบว่าค่าในฟิลดท่ี์ระบุมีการเปล่ียนแปลงหรือไม ่

คาํอธบิาย ตรวจสอบการเปลีย่นแปลงคา่ฟิลด์ 

Syntax PRE('{Primary Revenue Amount}') <> [{Primary Revenue Amount}] 

ทริกเกอรเ์วิรก์โฟลวต์ามวนัท่ีปิด 

คาํอธบิาย หากมกีารแกไ้ขวนัทีปิ่ดมานานกวา่ 30 วนั ใหร้นัเวริก์โฟลว์ 

Syntax [{Primary Revenue Close Date}] - PRE('{Primary Revenue Close 

Date}') > 30 

ทริกเกอรเ์วิรก์โฟลวห์ากโอกาสทางการขายเข้าสู่ขัน้ตอนท่ีกาํหนดโดยไมมี่ผูติ้ดต่อ 

คาํอธบิาย หากโอกาสทางการขายเขา้สูข่ ัน้ตอนการขาย ปิด/ชนะ โดยไมม่ผีูต้ดิต่อ ใหร้นัเวริ์กโฟลว์ 

Syntax FieldValue('{Sales Stage - Translation}') = "Closed/Won" AND 

PRE('{Sales Stage - Translation}') <> [{Sales Stage - 

Translation}] AND [{Key Contact Id}] = "No Match Row Id" 

ทริกเกอรเ์วิรก์โฟลวเ์มือ่เลือกช่องทาํเครื่องหมาย 

คาํอธบิาย หากมกีารเลอืกในฟิลด์ชอ่งทาํเครือ่งหมาย พรอ้มสาํหรบัการตรวจสอบ ทีก่าํหนดเอง ใหร้นัเวริก์โฟลว ์

Syntax ((FieldValue('{bCust_Ready_For_Review_Check_Box}') = 'Y') AND 

(PRE('{bCust_Ready_For_Review_Check_Box}') = 'N')) OR 

(IfNull([{bCust_Ready_For_Review_Check_Box}], 'Y') = 'Y') 

ตรวจสอบว่าผูใ้ช้ปัจจุบนัเป็นเจ้าของเรคคอรด์หรือไม ่

คาํอธบิาย ตรวจสอบวา่เจา้ของเรคคอรด์เป็นผูใ้ชป้จัจุบนั ในกรณีนี้ จะมกีารใชฟ้งักช์นั IfNull เนื่องจากฟิลด์เจา้ของอาจเป็นนลั 

Syntax IfNull([{Owner Alias}], "Invalid") = UserValue('<Alias>') 
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นิพจน์ตวัอย่างของ Expression Builder 

ทริกเกอรอี์เมลเ์มือ่ลาํดบัความสาํคญัของบริษัทมีการเปล่ียนแปลง 

คาํอธบิาย ทรกิเกอรอ์เีมลเ์มือ่คา่ในฟิลด์ลาํดบัความสาํคญัของบรษิทัมกีารเปลีย่นแปลงจากตํ่าเป็นสงู 

Syntax (PRE('{Type}') = "Low") AND ( FieldValue('{Type}') = "High") 

แยกช่องทางท่ีเจาะจงออกจากเวิรก์โฟลว ์

คาํอธบิาย ไมร่นัเวริ์กโฟลวส์าํหรบัเรคคอรด์ทีไ่ดร้บัการอปัเดตผา่นวนิโดวข์องเบราเซอร์ 

Syntax PRE('{Customer Target Type}') = "Advertisement" AND 

ExcludeChannel("Online") 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลู Expression Builder ทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบั Expression Builder (ในหน้า 716) 

 การใช ้Expression Builder (ในหน้า 717) 

 Expression Builder ฟงักช์นั (โปรดดูที ่"ฟงักช์นัใน Expression Builder" ในหน้า 729) 
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เครื่องมอือมิปอรต์และเอก็ซป์อรต์ - 473 
เครื่องหมายใน Expression Builder - 727 
เพจการปรบัแต่งแอปพลเิคชนัประเภทเรคคอรด์ - 90 
เพจควิการเริม่ตน้ฟิลดท์ีเ่กีย่วขอ้ง - 679 
เพจควิการลบและเรยีกคนืแบทช ์- 676 
เพจควิสมุดบนัทกึการระบุแบทช ์- 678 
เพจลาํดบัชัน้สมุดบนัทกึ - 319 
แ 
แนวปฏบิตัใินการตัง้ค่าบทบาท - 255 
โ 
โคด้ HTML ในขอ้ความอเีมลใ์นเวริก์โฟลว ์- 400 
โปรแกรมช่วยเอก็ซป์อรต์ - 664 
โปรแกรมช่วยอมิปอรต์ - 658 
โปรไฟลบ์รษิทั - 20 
โหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์และงานทีส่ร้างโดยอตัโนมตั ิ- 295 
ก 
กฎขอ้มลูและการระบุ - 425 
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กระบวนการของการตัง้ค่ากระบวนการใน Oracle CRM On Demand - 

349 

กระบวนการตัง้ค่าโปรไฟลก์ารเขา้ใช ้- 279 
กระบวนการตัง้ค่ากลุ่มค่ารายการสาํหรบัเลอืก - 195 
กระบวนการตัง้ค่าการแปลงค่าลดี - 435 
กระบวนการตัง้ค่าผูดู้แลของคู่คา้ (ผูด้แูลระบบ) - 249 
กระบวนการตัง้ค่าฝา่ย - 61 
กระบวนการตัง้ค่าสมุดบนัทกึ - 303 
กระบวนการรวม Oracle Social Network กบั Oracle CRM On 

Demand - 702 
การเชือ่มโยงเรคคอรด์ในระหวา่งการอมิปอร์ต - 511 
การเชือ่มโยงกลุ่มค่ารายการสาํหรบัเลอืกกบัฝา่ย - 62 
การเชือ่มโยงผูใ้ชก้บัฝา่ย - 63 
การเชือ่มโยงผูใ้ชก้บัสมุดบนัทกึ - 310 
การเตรยีมพรอ้มสาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู - 517 
การเปลีย่น ID ผูใ้ชข้องผูใ้ช ้- 242 
การเปลีย่น ID ผูใ้ชข้องผูใ้ช ้(คู่คา้) - 252 
การเปลีย่นแปลงไอคอนของประเภทเรคคอร์ด - 213 
การเปลีย่นแปลงฝา่ยหลกัสาํหรบัผูใ้ช ้- 243 
การเปลีย่นแปลงลาํดบัการดาํเนินการของกฎเวริก์โฟลว ์- 411 
การเปลีย่นค่ารายการสาํหรบัเลอืก - 134 
การเปลีย่นชือ่ประเภทเรคคอรด์ - 208 
การเปลีย่นชือ่ส่วนฟิลด ์- 148 
การเปลีย่นลาํดบัของกฎเวริก์โฟลว ์- 412 
การเผยแพร่อเลติของบรษิทั - 74 
การเพิม่โปรไฟลก์ารเขา้ใช ้- 279 
การเพิม่บทบาท - 260 
การเพิม่ประเภทเรคคอรด์ - 211 
การเพิม่สถานะการเปลีย่นลงในกระบวนการ - 350 
การเพิม่สมุดบนัทกึลงในโครงร่างเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ - 316 
การเลกิใชง้านผูใ้ช ้- 249 
การเอก็ซป์อรต์ขอ้มลูของคุณ - 664 
การแปลงทีอ่ยู่ที่ไม่ใชร่้วมกนัเป็นทีอ่ยู่ทีใ่ชร่้วมกนั - 82 
การแปลชือ่เวบ็แอปเพลต็และรายงานทีก่าํหนดเอง - 162 
การแมปค่ารายการสาํหรบัเลอืกกบักลุ่มค่ารายการสาํหรบัเลอืก - 136 
การแมปฟิลดเ์พิม่เตมิระหวา่งการแปลงค่าลดี - 435 
การแสดงเวบ็เพจภายนอก รายงาน และแผงควบคุมในแทบ็ - 190 
การใช ้Expression Builder - 719 
การใชเ้ทมเพลทผูด้แูลระบบในระหวา่งการตัง้ค่า - 18 
การใชง้านการควบคุมการเขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง - 353 
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การใชง้านภาพในเพจรายละเอยีด - 209 
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การใชร่้วมกนักบับรกิารทางเวบ็ - 670 
การกลบัรายการการตัง้ค่าเป็นค่าดฟีอลต์ - 134 
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การจดัการแพค็เกจการปรบัแต่ง - 715 
การจดัการโครงร่างการคน้หา - 166 
การจดัการโปรไฟลก์ารเขา้ใช ้- 266 
การจดัการกระบวนการ - 344 
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การจดัการป้ายฟิลด ์- 130 
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การจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคุมการเขา้ใช ้- 226 
การจดัการผูใ้ชใ้นหน่วยงานคู่คา้ของคุณ (คูค่า้) - 250 
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การจดัการพืน้ที ่- 326 
การจดัการฟิลดท์ีก่าํหนดเองทีเ่ลกิใชแ้ลว้ - 104 
การจดัการภาพของเพจรายละเอยีด - 694 
การจดัการรายการงวดของบรษิทัของคุณ - 54 
การจดัการสกุลเงนิ - 56 
การจดัการสมุดบนัทกึ - 283 
การจดัการส่วนเพิม่เตมิของส่วนหวั HTML ทีก่าํหนดเอง - 202 
การจดัการอเลติ - 74 
การจดัทาํเรคคอรด์การแกไ้ขด้วยตนเอง - 471 
การจดัทาํเวบ็แอปเพลต็ HTML - 155 
การจดัทาํเวบ็แอปเพลต็ URL - 156 
การจดัทาํเวบ็แอปเพลต็แผงควบคุม - 159 
การจดัทาํเวบ็แอปเพลต็ฟีด RSS - 153 
การจดัทาํเวบ็แอปเพลต็ร่วม - 197 
การจดัทาํเวบ็แอปเพลต็รายงาน - 158 
การจดัทาํเวบ็แอปเพลต็สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ - 151 
การจดัทาํและการแกไ้ขฟิลด์ - 107 
การจดัทาํและการจดัการโครงร่างแถบการดาํเนินการและส่วนหวัร่วม - 203 
การจดัทาํโครงร่างโฮมเพจของเรคคอรด์ - 173 
การจดัทาํโครงร่างการแปลงค่าลดี - 436 
การจดัทาํโปรไฟลก์ารเขา้ใชส้าํหรบัสมุดบนัทกึ - 313 
การจดัทาํกฎเวริก์โฟลว ์- 374 
การจดัทาํกระบวนการ - 349 
การจดัทาํกลุ่มค่ารายการสาํหรบัเลอืก - 195 
การจดัทาํการดาํเนินการเวริก์โฟลว ์
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จดัทาํกจิกรรมการใชง้านร่วมกนั - 387 
จดัทาํงาน - 390 
ส่งอเีมล ์- 395 

การจดัทาํกจิกรรมตามกาํหนดการ - 379 
การจดัทาํควิกจิกรรมการใชร่้วมกนั - 680 
การจดัทาํงวดสนิคา้คงคลงัสาํหรบัผูใ้ช ้- 248 
การจดัทาํธมีใหม ่- 214 
การจดัทาํประเภทสมุดบนัทกึและบทบาทผูใ้ชส้มุดบนัทกึ - 307 
การจดัทาํฝา่ย - 61 
การจดัทาํฟิลดข์อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเอง - 114 
การจดัทาํรายงานทีก่าํหนดเองของโฮมเพจ - 171 
การจดัทาํสครปิตก์ารประเมนิ - 698 
การจดัทาํสมุดบนัทกึและลาํดบัชัน้สมุดบนัทกึ - 309 
การจาํกดักฎเวริก์โฟลวใ์หเ้ป็นชอ่งทางหรอืบทบาททีร่ะบุ - 384 
การจาํกดักระบวนการ - 352 
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การจาํกดัการใชง้านใหก้บั IP แอดเดรส - 50 
การดาวน์โหลดไฟล์ WSDL และไฟล์ Schema - 670 
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- 669 
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การดเูพจรายการการตดิตามการแก้ไข - 466 
การดกูารใชก้ารจดัสรรบรกิารสาํหรบัองคก์รของคุณ - 78 
การดขูอ้มลูการใชง้านไฟลแ์ละเรคคอรด์ - 80 
การดปูระวตักิารใชก้ารจดัสรรบรกิาร - 79 
การดอูนิสแตนซข์อ้ผดิพลาดในการตรวจสอบขอ้ผดิพลาดเวริก์โฟลว ์- 416 
การดอูนิสแตนซท์ีร่อดาํเนินการในการตรวจสอบการรอเวริก์โฟลว ์- 421 
การตรวจดูแนวทางการตรวจสอบสาํหรบัการเปลีย่นแปลงการตัง้ค่าการดแูลระบบ - 

70 
การตรวจดกูารเปลีย่นแปลงแนวทางการตรวจสอบดว้ยแนวทางการตรวจสอบหลกั - 

68 
การตรวจดกูจิกรรมเกีย่วกบัความปลอดภยัของผูใ้ช ้- 244 
การตรวจดคูาํขอเอก็ซป์อรต์ทัง้หมดสาํหรบับรษิทัของคุณ - 72 
การตรวจดอูเีมลท์ี่รอดาํเนินการและส่งแล้วของบรษิทัของคุณ - 71 
การตรวจสอบเวริก์โฟลว ์- 416 
การตรวจสอบการใชท้รพัยากรของบรษิทัของคุณ - 67 
การตรวจสอบการตัง้ค่าสมุดบนัทกึสาํหรบับทบาทผูด้แูลระบบ - 304 
การตรวจสอบการรอเวริก์โฟลว ์- 420 
การตรวจสอบกจิกรรมการไซน์อนิของผูใ้ช ้- 244 
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การตรวจสอบของบรษิทั - 66 
การตรวจสอบขอ้ผดิพลาดเวริก์โฟลว ์- 416 
การตรวจสอบผลลพัธก์ารเอก็ซป์อร์ต - 668 
การตรวจสอบผลลพัธก์ารอมิปอร์ต - 662 
การตรวจสอบสถานะใบอนุญาตและผูใ้ชท้ีใ่ชง้าน - 42 
การตัง้ค่า Oracle Social Engagement and Monitoring - 

701 
การตัง้ค่าเวบ็ลงิค ์- 117 
การตัง้ค่าเวริก์โฟลว ์- 355 
การตัง้ค่าแทก็การใชฟิ้ลดร่์วมกนัทีก่าํหนดเอง - 117 
การตัง้ค่าโควตา้การขายของผูใ้ช ้- 240 
การตัง้ค่าโปรไฟลก์ารเขา้ใชแ้ละบทบาทสาํหรบัทีอ่ยู่ - 87 
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การตัง้ค่าโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ - 308 
การตัง้ค่ากฎการระบุ - 429 
การตัง้ค่ากระบวนการขาย ชนิด และการฝึกอบรม - 446 
การตัง้ค่ากลุ่ม - 324 
การตัง้ค่าการกาํหนดการประมาณการ - 439 
การตัง้ค่าการฟิลเตอรร์ายการสาํหรบัเลอืกตามเรคคอรด์การปนัส่วนสาํหรบัพนกังานข

าย - 710 
การตัง้ค่าการส่งการทาํรายการตวัอย่างแบบอตัโนมตั ิ- 713 
การตัง้ค่าการส่งอเีมลโ์ดยใช ้Oracle Eloqua Engage - 704 

การตัง้ค่าขอ้มลูหลกัของบรษิทั - 21 
การตัง้ค่าจาํนวนครัง้สงูสุดทีส่ามารถสุ่มตวัอย่างของผูต้ดิต่อที่ไม่มใีบอนุญาตของรฐัทีถู่

กตอ้ง - 709 
การตัง้ค่าชนิดผลติภณัฑ ์- 684 
การตัง้ค่าทีต่ ัง้เวอร์ชนัของโปรแกรมตดิตัง้ Oracle CRM On Demand 

Desktop - 716 
การตัง้ค่าบญัชรีาคาสนิคา้สาํหรบั Life Sciences - 690 
การตัง้ค่าบญัชรีาคาสนิคา้สาํหรบั PRM - 687 
การตัง้ค่าประเภททีอ่ยู่สาํหรบัทีอ่ยู่ทีไ่ม่ใชร่้วมกนัดว้ยการแก้ไขความสมัพนัธ์ - 86 
การตัง้ค่าผลติภณัฑข์องบรษิทั - 685 
การตัง้ค่าผูใ้ช ้- 229 
การตัง้ค่าผูใ้ช ้(คู่คา้) - 250 
การตัง้ค่าฝา่ย - 59 
การตัง้ค่าพืน้ที ่- 326 
การตัง้ค่าฟิลดท์ี่ต่อกนั - 127 
การตัง้ค่าลดี - 33 
การตัง้ค่าสครปิตก์ารประเมนิ - 695 
การตัง้ค่าสมุดบนัทกึดฟีอลตต์ามประเภทเรคคอรด์สาํหรบัผูใ้ช ้- 241 
การตัง้ค่าอเลติสาํหรบัการจดัสรรบรกิาร - 80 
การตดิตัง้ Oracle CRM On Demand Desktop - 717 
การตดิตามการแก้ไข - 454 
การทาํงานกบัเพจรายการโปรไฟลก์ารเขา้ใช ้- 271 
การท◌ํางานกบัเพจรายการบทบาท - 256 
การประเมนิการใชบ้รกิารทางเวบ็ - 673 
การปรบัแต่งแทก็การใชร่้วมกนักบั REST - 214 
การปรบัแต่งแนวทางการตรวจสอบ - 174 
การปรบัแต่งแอปพลเิคชนั - 88 
การปรบัแต่งโครงร่างเพจแบบสแตตกิ - 141 
การปรบัแต่งโครงร่างเพจสาํหรบัการจดัทาํเรคคอรด์ใหม่ - 146 
การปรบัแต่งโครงร่างรายการทีเ่กีย่วขอ้ง - 137 
การปรบัแต่งโฮมเพจของฉนัสาํหรบับรษิทั - 205 
การปรบัแต่งความเป็นเจา้ของก่อนหน้าสาํหรบัเรคคอรด์ทีใ่ชร่้วมกนั - 220 
การปรบัแต่งรายการอุตสาหกรรมของบรษิทัของคุณ - 452 
การพจิารณาเมื่อตัง้ค่ากลุ่มค่ารายการสาํหรบัเลอืก - 194 
การพจิารณาเมื่อตัง้ค่าฝา่ย - 60 
การพจิารณาเมื่อปิดทีอ่ยู่ทีใ่ชร่้วมกนั - 85 
การยกเลกิกฎและการดาํเนินการเวริก์โฟลว ์- 413 
การยกเลกิการดาํเนินการบนัทกึเวริก์โฟลว ์- 382 
การยกเลกิผูใ้ช ้(คู่คา้) - 253 
การระบุเรคคอรด์ใหก้บัสมุดบนัทกึ - 317 
การระบุโครงร่างเพจแบบไดนามกิ - 181 
การระบุระดบัการเขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง - 281 
การระบุระดบัการเขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์หลกั - 280 
การรเีซต็ PIN DMS ของผูใ้ช ้- 243 
การรเีซต็โครงร่างเพจส่วนบุคคล - 282 
การรเีซต็โครงร่างแถบการดาํเนินการส่วนบุคคล - 283 
การรเีซต็โครงร่างโฮมเพจส่วนบุคคล - 283 
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การรเีซต็รหสัผา่นของผูใ้ช ้- 242 
การรเีซต็รหสัผา่นของผูใ้ช ้(คู่คา้) - 253 
การรเีซต็รหสัผา่นทัง้หมด - 48 
การลบกฎและการดาํเนินการเวริก์โฟลว ์- 414 
การลบอนิสแตนซข์อ้ผดิพลาดออกจากการตรวจสอบขอ้ผดิพลาดเวริก์โฟลว ์- 417 
การลบอนิสแตนซท์ีร่อดาํเนินการออกจากการตรวจสอบการรอเวริก์โฟลว ์- 423 
การอนุญาตใหผู้ต้ดิต่อรบัตวัอย่างได ้- 711 
การอปัเดตการเขา้ใชข้องผูใ้ชแ้ละสทิธิก์ารจดัการทีอ่ยู่กอ่นปิดทีอ่ยู่ทีใ่ชร่้วมกนั - 85 
การอปัเดตการกาํหนดการประมาณการ - 445 
การอปัเดตชือ่ปฏทินิการเงนิ - 52 
การอปัโหลดและการจดัการไอคอนส่วนหวัร่วมทีก่าํหนดเอง - 211 
การอปัโหลดและการจดัการชดุไอคอนทีก่าํหนดเอง - 210 
การอปัโหลดส่วนขยายฝ ัง่ไคลเอนต ์- 200 
การอมิปอรต์ขอ้มลูของคุณ - 658 
ข 
ขอ้ควรพจิารณาเมื่อจดัทาํโครงร่างการคน้หาผลติภณัฑ ์- 169 
ขอ้ควรพจิารณาเมื่อจดัทาํกฎเวริก์โฟลวส์าํหรบัประเภทเรคคอรด์ผูใ้ช ้- 373 
ขอ้ควรพจิารณาสาํคญัสาํหรบัลกูคา้ในการใชโ้คด้ทีก่าํหนดเองใน Oracle CRM 

On Demand - 199 
ขอ้จาํกดัในการใชฟิ้ลดท์ี่ต่อกนั - 129 
ขอ้มลูเกีย่วกบัการแกไ้ขปญัหาของสมุดบนัทกึ - 321 
ขอ้มลูการตดิตามการแกไ้ขสาํหรบัการเปลีย่นแปลงรายการค่าในรายการสาํหรบัเลอืก 

- 464 
ค 
คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู - 512 
คาํแนะนําสาํหรบัการตรวจสอบขอ้มลู - 511 
ต 
ตวัอย่าง Expression Builder - 770 
ตวัอย่างการใชก้ระบวนการเพื่อลอ็คเรคคอรด์ - 346 
ตวัอย่างการคาํนวณระดบัการเขา้ใช ้- 333 
ตวัอย่างการตัง้ค่าเวบ็แอปเพลต็ฟีด RSS - 160 
ตวัอย่างของเรคคอรด์กจิกรรมการตดิตามการแกไ้ข - 467 
ตวัอย่างของการตัง้ค่ากฎเวริก์โฟลวเ์พื่อจดัทํางานตดิตามผลสาํหรบักจิกรรม - 394 
ตวัอย่างของอเีมลแ์ละลอ็กไฟลผ์ลลพัธก์ารอมิปอรต์ - 663 
ตวัอย่างที่ 1 

การใชร้ะดบัการเขา้ใชมุ้มมอง - 333 
ตวัอย่างที่ 2 

การใชร้ะดบัการเขา้ใชค้่าหลกัทีร่บัค่า - 337 
ตวัอย่างที่ 3 

การรกัษาความปลอดภยัขอ้มลูผา่นสมุดบนัทกึ - 340 
ตวัอย่างสาํหรบัการใชส้มุดบนัทกึในการจดัการพืน้ทีก่ารขาย - 302 
ป 
ประเภทเรคคอรด์ทีม่กีารตดิตาม - 455 
ประเภทเรคคอรด์ทีส่นบัสนุนกลุ่มค่ารายการสาํหรบัเลอืกและฝา่ย - 196 
ประเภทขอ้มลูใน Expression Builder - 724 
ปลัก๊อนิแอปพลเิคชนั - 701 

ฟ 
ฟงักช์นัใน Expression Builder - 731 
ฟงักช์นัการจดัการกระบวนการ - 347 
ฟิลดแ์คมเปญ 

การเตรยีมการอมิปอรต์ - 544 
ฟิลดแ์ผนทางการเงนิ 

การจดัเตรยีมการอมิปอรต์ - 587 
ฟิลดแ์ผนธุรกจิ 

การเตรยีมการอมิปอรต์ - 543 
ฟิลดแ์ผนรบัส่งขอ้ความ 

การเตรยีมการอมิปอรต์ - 604 
ฟิลดโ์ปรแกรมคูค่า้ 

การเตรยีมการอมิปอรต์ - 624 
ฟิลดโ์ปรไฟลท์างสงัคม 

การจดัเตรยีมการอมิปอรต์ - 646 
ฟิลดโ์ปรไฟลน์ายหน้า 

การจดัเตรยีมการอมิปอรต์ - 542 
ฟิลดโ์อกาสทางการขาย 

การจดัเตรยีมการอมิพอรต์ - 612 
ฟิลดโ์อกาสทางการขายของแผน 

การเตรยีมการอมิปอรต์ - 626 
ฟิลดใ์บสัง่ 

การเตรยีมการอมิปอรต์ - 617 
ฟิลดใ์บอนุญาตในรฐัของผูต้ดิต่อ 

การจดัเตรยีมการอมิปอรต์ - 561 
ฟิลดก์รมธรรม์ 

การจดัเตรยีมการอมิปอรต์ - 627 
ฟิลดก์ารเรยีกรอ้ง 

การจดัเตรยีมการอมิปอรต์ - 548 
ฟิลดก์ารจาํกดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง 

การเตรยีมการอมิปอรต์ - 637 
ฟิลดก์ารตอบกลบัขอ้ความ 

การเตรยีมการอมิปอรต์ - 604 
ฟิลดก์ารตดิตามการแก้ไข 

การเตรยีมการอมิปอรต์ - 608 
ฟิลดก์ารถอืครองบญัชกีารเงนิ 

การจดัเตรยีมการอมิปอรต์ - 586 
ฟิลดก์ารทดสอบ 

การจดัเตรยีมการอมิปอรต์ - 581 
ฟิลดก์ารทาํรายการตวัอย่าง 

การเตรยีมการอมิปอรต์ - 642 
ฟิลดก์ารทาํรายการทางการเงนิ 

การจดัเตรยีมการอมิปอรต์ - 590 
ฟิลดก์ารนดัหมาย งาน และการตดิต่อ 

การจดัเตรยีมการอมิปอรต์ - 536 
ฟิลดก์ารปนัส่วน 

การเตรยีมการอมิปอรต์ - 532 
ฟิลดก์ารปนัส่วนสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP 
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การจดัเตรยีมการอมิปอรต์ - 592 
ฟิลดก์ารยอมรบั 

การจดัเตรยีมการอมิปอรต์ - 529 
ฟิลดก์ารรบัรอง 

การจดัเตรยีมการอมิปอรต์ - 546 
ฟิลดก์ารลงทะเบยีนการทดสอบ 

การจดัเตรยีมการอมิปอรต์ - 582 
ฟิลดก์ารลงทะเบยีนขอ้ตกลง 

การเตรยีมการอมิปอรต์ - 571 
ฟิลดก์ารลงทะเบยีนคอรส์ 

การจดัเตรยีมการอมิปอรต์ - 562 
ฟิลดก์ารสมคัร 

การเตรยีมการอมิปอรต์ - 533 
ฟิลดก์จิกรรม 

การจดัเตรยีมการอมิปอรต์ - 579 
ฟิลดก์จิกรรมโอกาสทางการขาย 

การเตรยีมการอมิปอรต์ - 611 
ฟิลดก์จิกรรมบรษิทั 

การเตรยีมการอมิปอรต์ - 521 
ฟิลดก์จิกรรมลดี 

การเตรยีมการอมิปอรต์ - 597 
ฟิลดข์อ้บ่งใชผ้ลติภณัฑ ์

การจดัเตรยีมการอมิปอรต์ - 636 
ฟิลดค์วามเสยีหาย 

การจดัเตรยีมการอมิปอรต์ - 570 
ฟิลดค์วามคุม้ครอง 

การจดัเตรยีมการอมิปอรต์ - 564 
ฟิลดค์วามสมัพนัธข์องรายการแผนรบัส่งขอ้ความ 

การเตรยีมการอมิปอรต์ - 607 
ฟิลดค์อรส์ 

การจดัเตรยีมการอมิปอรต์ - 563 
ฟิลดค์าํขอ MDF 

การเตรยีมการอมิปอรต์ - 602 
ฟิลดค์าํขอการยอมรบั 

การจดัเตรยีมการอมิปอรต์ - 530 
ฟิลดค์าํขอตวัอย่าง 

การจดัเตรยีมการอมิปอรต์ - 640 
ฟิลดค์าํขอทีต่ ัง้ราคาพเิศษ 

การเตรยีมการอมิปอรต์ - 649 
ฟิลดค์าํขอบรกิาร 

การจดัเตรยีมการอมิปอรต์ - 644 
ฟิลดค์าํขอรบัการรบัรอง 

การจดัเตรยีมการอมิปอรต์ - 547 
ฟิลดค์ู่แขง่บรษิทั 

การเตรยีมการอมิปอรต์ - 520 
ฟิลดค์ู่คา้ 

การเตรยีมการอมิปอรต์ - 619 
ฟิลดค์ู่คา้ของบรษิทั 

การจดัเตรยีมการอมิปอรต์ - 527 
ฟิลดง์วดสนิคา้คงคลงั 

การเตรยีมการอมิปอรต์ - 595 
ฟิลดช์นิดผลติภณัฑ ์

การจดัเตรยีมการอมิปอรต์ - 634 
ฟิลดต์วัแทนจาํหน่าย 

การจดัเตรยีมการอมิปอรต์ - 574 
ฟิลดท์รพัย์สนิประกนัภยั 

การจดัเตรยีมการอมิปอรต์ - 593 
ฟิลดท์างแกป้ญัหา 

การจดัเตรยีมการอมิปอรต์ - 647 
ฟิลดท์มีในโอกาสทางการขาย 

การจดัเตรยีมการอมิปอรต์ - 614 
ฟิลดท์มีของบรษิทั 

การจดัเตรยีมการอมิปอรต์ - 528 
ฟิลดท์มีของผูต้ดิต่อ 

การจดัเตรยีมการอมิปอรต์ - 561 
ฟิลดท์ีอ่ยู่ 

การเตรยีมการอมิปอรต์ - 531 
ฟิลดท์ีอ่ยู่บรษิทั 

การจดัเตรยีมการอมิปอรต์ - 518 
ฟิลดท์ีอ่ยู่ผูต้ดิต่อ 

การจดัเตรยีมการอมิปอรต์ - 551 
ฟิลดบ์ทบาทผูต้ดิต่อของโอกาสทางการขาย 

การจดัเตรยีมการอมิปอรต์ - 611 
ฟิลดบ์รษิทั 

การจดัเตรยีมการอมิปอรต์ - 522 
ฟิลดบ์รษิทัของแผน 

การเตรยีมการอมิปอรต์ - 625 
ฟิลดบ์ญัชกีารเงนิ 

การจดัเตรยีมการอมิปอรต์ - 583 
ฟิลดบ์ญัชรีาคา 

การเตรยีมการอมิปอรต์ - 633 
ฟิลดผ์ลติภณัฑ ์

การจดัเตรยีมการอมิปอรต์ - 635 
ฟิลดผ์ลติภณัฑท์างการเงนิ 
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