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User Experience is in a growing role in B2C and B2B markets. For this reason, businesses 

have started to invest in different kinds of portals, which customers use as the first contact 

point. 

This thesis project was carried out for a company in the consulting business and the aim 

was to evaluate a portal tool called Salesforce Community Cloud. The company had already 

other Salesforce products in their portfolio and they were considering Community Cloud to 

be taken in to their portfolio. However, before doing so they wanted to have more information 

and thus decided that an evaluation of the product was needed. 

The findings of the evaluation were presented to the company’s top management. The con-

clusion of the evaluation was that the product is a good match for the portfolio. Many of the 

company’s clients have the Salesforce platform and other Salesforce products in use, so 

Community Cloud is an easy and a working solution to build different kinds of portals. Based 

on the results of this thesis, the top management decided to take Salesforce Community 

Cloud into the company’s portfolio. 

 Portal, Community Cloud, Salesforce 
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 Johdanto 

Visuaalisuus ja käyttäjäkokemus on tulevaisuudessa ja nykyään suuressa roolissa. Siksi 

panostus erilaisiin portaaleihin on erittäin tärkeää, jotta yritykset pärjäisivät nopeasti ke-

hittyvässä digitalisoituvassa maailmassa. 

Yritys, jolle opinnäytetyö suoritettiin, toimii IT-konsultointialalla ja tarjoaa asiakkailleen 

liikkeenjohdon konsultointia sekä teknistä konsultointia. Yrityksellä on portfoliossaan 

useita eri teknologioita, joista yksi on Salesforce-alusta ja joitain sen sisältämiä tuotteita 

(applikaatiota). Opinnäytetyö käsittelee Salesforcen Community Cloud -portaalituotteen 

teknistä arviointia, jonka valitsemista tuoteportfolioonsa yritys harkitsee. 

Osalla yrityksen asiakkaista on jo käytössään Salesforce-alusta ja muita sen päälle ra-

kennettuja tuotteita. Asiakkaiden tarve erilaisille portaaleille on noussut, tästä syystä Sa-

lesforce Community Cloud sopisi alustavasti hyvin yrityksen tuoteportfolioon. Tuotteesta 

haluttiin toteuttaa arviointi, jotta saadaan parempi käsitys sen tuottamista hyödyistä sekä 

puutteista. 

Opinnäytetyön tavoitteena on saada lisää informaatiota tuotteesta, jotta yritys saa pa-

remman käsityksen tuotteen ominaisuuksista ja soveltuvuudesta portfolioonsa. Infor-

maatiota kerätään perehtymällä tuotteeseen sekä tutkimalla siihen liittyviä parhaita käy-

täntöjä. Tämän jälkeen rakennetaan demoportaali, jonka avulla tuodaan ilmi tuotteen 

vahvuudet sekä heikkoudet. Lopputuloksena on näiden vaiheiden pohjalta rakennettu 

raportti yrityksen johdolle sekä ehdotus tuotteen sopivuudesta yrityksen portfolioon.  
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 Menetelmät ja materiaalit 

Tämä luku käsittelee tutkimuksen eri vaiheet sekä projektisuunnitelman. Lisäksi luvussa 

kuvataan, miten tieto kerättiin. Demoportaalin rakennuksessa käytettiin Salesforce-kehi-

tyksen ja ohjelmoinnin parhaita käytäntöjä sekä menetelmiä. 

2.1 Tutkimuksen vaiheet 

Insinöörityö suoritettiin jaksotettuna viiteen eri vaiheeseen: tavoitteen määrittelyyn, par-

haiden käytäntöjen tutkimiseen, tekniseen arviointiin, ehdotuksen valmisteluun sekä eh-

dotuksen validointiin, kuva 1. 

 

Kuva 1: Tutkimuksen eri vaiheet 
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2.2 Projektisuunnitelma 

Projekti suoritettiin konsultointiyritykselle syksyllä 2018. Projekti tehtiin yrityksen pyyn-

nöstä oikeaan työelämän haasteeseen. Alempana on projektin aikataulu esitetty Gantt-

kaaviossa. 

 

Kuva 2: Projektin aikataulu Gantt-kaaviossa 

Projektin aikataulu oli tiukka. Projekti tehtiin yritykselle analysoiden montaa eri tietoläh-

dettä, esimerkiksi yrityksen henkilöstön kanssa käydyt keskustelut, oma arviointi ja par-

haat käytännöt. Tietolähteet ja niiden analysointia on kuvattu seuraavassa kappaleessa. 

Projektissa toimi kaksi osapuolta: (a) opinnäytetyöprojektin työntekijä ja (b) yrityksen si-

säinen asiakas. Pääosan tehtävistä suoritti projektin työntekijä, muun muassa tiedon ke-

ruun, analysoinnin, demon rakennuksen ja projektin dokumentoinnin. Yritykseltä tuli 

myös iso panos projektiin, muun muassa projektin aikataulutus, ohjaus, tiedon jako ja 

ehdotuksen muokkauksen tukeminen. 

2.3 Tiedonkeruu 

Tiedonkeruu tehtiin kvalitatiivisin menetelmin, haastattelemalla ja keskustelemalla yrityk-

sen avainhenkilöiden kanssa. Tietoa kerättiin myös eri artikkeleista, jotka käsittelivät ai-

healueen parhaita käytäntöjä sekä myös itse tehdystä Salesforce Community Cloud -

portaalituotteen teknisestä arvioinnista. 
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Tiedon keruussa haasteena oli projektin tiukka aikataulu sekä täysin relevantin tiedon 

niukkuus. Portaaleista ja niiden käyttökokemuksesta löytyy erittäin paljon artikkeleita, 

jotka liittyvät aiheeseen, mutta itse portaalin rakennustuotteiden ominaisuuksista ja käyt-

tökokemuksista käsitteleviä kirjoituksia ei löytynyt. Seuraavana on kuvattu eri tiedonke-

ruuvaiheet ja tavat, joilla kussakin vaiheessa tieto on kerätty. 

Taulukko 1. Datan keruu 

 Henkilöt / Roolit Datan ke-

ruutapa 

Kuvaus Päivä-

määrä ja 

kesto 

Dokumenti-

tapa 

 Data 1, taustatiedon keräys 

1 Henkilö 1: 

Projektijäsen 

 

Henkilö 2: 

Projektipäällikkö 

Aloituspala-
veri 

Projektin alkupalaveri, jossa pe-
rustiedot Salesforce Community 
Cloudista, projektin tavoitteet ja 
odotukset 

Syyskuu 
2018, 1,5 
tuntia 

Muistiinpanot 

 Data 2, ehdotuksen valmistelu 

2.1 Henkilö 1: 

Projektijäsen 

Keskustelu 

 

Ehdotuksen ja teknisen arvioinnin 
läpikäynti yrityksen henkilön 
kanssa 

 

Lokakuu 

2018, 0,5 
tuntia 

Muistiinpanot 
ja PowerPoint 

2.2 Henkilö 1: 

Projektijäsen 

 

Henkilö 2: 

Projektipäällikkö 

Palaveri Ehdotuksen viimeistely projektin 
henkilöiden kanssa 

Lokakuu 

2018, 1,5 
tuntia 

 

PowerPoint 

 Data 3, ehdotuksen validointi 

3 Henkilö 1: 

Projektijäsen 

 

Henkilö 2: 

Projektipäällikkö 

 

Henkilö 3: 

Yrityksen johto 

 

Henkilö 4: 

Yrityksen johto 

 

Henkilö 5: 

Yrityksen johto 

Projektin 
tuotosten 
esitys yrityk-
sen johdolle 

 

Projektin validointi, kommentit tek-
niseen arviointiin sekä jatkotoi-
menpiteisiin 

Marras-
kuu 

2018, 1,5 
tuntia 

Muistiinpanot 
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Taulukossa 1 ilmenee, että projektin tiedonkeruu ja validointi jakaantui kolmeen eri vai-

heeseen. Projektin aloituspalaverissa keskusteltiin kahden yrityksen avainhenkilön 

kanssa, jotka olivat opinnäytetyöhön liittyvässä projektissa projektipäällikkö ja projektijä-

sen. Heidän kanssaan käydyssä palaverissa määriteltiin projektin rajaus sekä tavoite. 

Seuraavassa vaiheessa käytiin lyhyt keskustelu sekä palaveri, joissa valmisteltiin ehdo-

tus projektipäällikön ja projektijäsenen kanssa. Palaverin tuloksena olivat valmiit kom-

mentit Community Cloud -tuotteen arvioinnista sekä PowerPoint-esitys yrityksen joh-

dolle. 

Viimeisenä vaiheena oli esitys ja sen validointi yrityksen johdon kanssa. Heiltä kerättiin 

informaatiota projektin onnistumisesta ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Tämän jäl-

keen kaikki projektista saatu informaatio kerättiin yhteen. 

 Parhaat käytännöt 

Tässä luvussa käsitellään portaaleiden parhaita käytäntöjä ja sitä, mitä pitää olla selvillä 

ennen portaalin hankintaa ja julkaisua. Luvussa tarkastellaan myös Salesforce-alustaa 

ja sitä, miten Salesforcen portaalityökalua voidaan hyödyntää. 

3.1 Itsepalvelu 

Itsepalvelu on prosessi, jossa asiakas hoitaa palvelun joko koko palvelun tai osan pal-

velusta itse. Itsepalvelua on ollut jo pitkään, esimerkiksi itsekoottavat huonekalut sekä 

pikaruokaravintoloissa tilaamansa ruuan haku sekä aterimien ja tarjottimen palautus. 

Kuitenkin sen merkitys on kasvanut, kun IT on luonut useita mahdollisuuksia parantaa 

tehokkuutta ja käyttäjäkokemusta. (Castro, D., Atkinson, R., Ezell, S., 2010.) 

Kuluttajille usein tarjotaan vaihtoehtona itsepalvelua: Ruokakaupassa voi valita perintei-

sen kassan tai itsepalvelukassan ja lentokentällä voi tehdä lähtöselvityksen joko tiskillä 

tai itse laitteella. Kuluttajat valitsevat usein itsepalvelun monista eri syistä johtuen, kuten 

nopeamman palvelun, mukavuuden ja helppokäyttöisyyden johdosta. (Castro, D., Atkin-

son, R., Ezell, S., 2010.) 
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Palvelun käytön mukavuus on suuri tekijä: itsepalvelun avulla palvelu on usein avoinna 

24 tuntia 7 päivää viikossa, eikä palvelu ole rajoitettu perinteisiin toimistojen aukioloai-

koihin. Kuluttajat myös pitävät siitä, että itsepalvelua käyttäen he itse voivat hallita pal-

velukokemusta, eivätkä tunne oloaan painostetuksi tai kiireelliseksi. (Castro, D., Atkin-

son, R., Ezell, S., 2010.) 

Yritykset myös saavat hyötyjä itsepalvelun käyttöönotosta: se laskee kuluja ja parantaa 

palvelun laatua. Itsepalveluteknologian käyttö vapauttaa henkilöstöä, jotka voidaan siir-

tää tuottavampiin tehtäviin tai poistaa yrityksen tehtävistä, jotta palkkakuluja saadaan 

laskettua. (Castro, D., Atkinson, R., Ezell, S., 2010.) 

3.2 Portaalit 

Erilaiset asiakasportaalit eivät enää ole harvinaisia. Asiakkaat osaavat vaatia ja vaativat-

kin niitä jo eri toimialojen yrityksiltä. Asiakkaat arvostavat portaaleiden joustavuutta ja 

helppokäyttöisyyttä. Yrityksille portaalit taas säästävät aikaa hallinnoinnista. (Levy, A., 

2017.) 

Asiakkaat eivät enää ole suoraan yhteydessä tukihenkilöön tai asiantuntijaan vaan me-

nevät ensin katsomaan portaalista itsepalvelu artikkeleita, joissa neuvotaan ratkaise-

maan tilanne itse. Tämä jälkeen henkilö voi pyytää tuelta apua, jos ei saa tilannetta rat-

kaistua. Tämä ei kuitenkaan ole aina paras vaihtoehto, jos tuentarve vaatii usein erityis-

osaamista. (Trombly, M., 2001.) 

Portaaleja voidaan luokitella neljään eri ryhmään: yleisiin, persoonallisiin, asiaspesifisiin 

ja sosiaalisiin portaaleihin. Yleisissä portaaleissa on todella laaja-alaisesti julkaisuja, joita 

ovat esimerkiksi uutissivustojen etusivut. Persoonallista portaalia pystyy käyttäjä itse 

muokkaamaan ja valitsemaan siihen haluamaansa sisältöä. Asiaspesifinen portaali ni-

mensä mukaisesti keskittyy yhteen aihealueeseen, esimerkiksi urheilusivustot. Sosiaali-

sissa portaaleissa käyttäjät voivat verkostoitua ja jakaa informaatiota, esimerkkinä työ-

elämässä paljon käytetty LinkedIn. (Agarwal, D. et al., 2013.) 

Portaalin tarve ja käyttötarkoitus tulee miettiä tarkasti ennen hankintaa. Asioita, jotka on 

hyvä ottaa huomioon, kun yritys miettii portaalin hankintaa ovat, mihin loppuasiakkaiden 
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tarpeen portaali vastaa? Kuinka usein henkilöt ovat yhteydessä? Miten koulutus ja muu-

tosjohtaminen hoidetaan? Ketkä käyttävät portaalia? 

Kun henkilö haluaa etsiä tietoa hänelle täysin uudesta aiheesta, sisällön suosituksen 

merkitys on huomattava. Jos henkilö joutuu etsimään tietoa täysin itse tai huonosti suun-

nitellun ja rakennetun sisällön suosituksen avulla on tiedon etsimiseen käytetty aika suu-

rempi. Todennäköisesti henkilö myös päätyy huonompiin tiedonlähteisiin kuin hyvän si-

sällön suosituksen avulla. (Agarwal, D. et al., 2013.) 

Hyvin rakennettu sisällönsuositus on portaaleissa näin ollen tärkeää ja tulee ottaa huo-

mioon varsinkin, jos portaalin halutaan toimivan ongelmanratkaisuvälineenä, jossa hen-

kilö pystyy mahdollisesti itse löytämään ratkaisun. Jotta tähän päästäisiin, tulee portaa-

lista löytyä myös tarvittavasti selkeitä ongelmanratkaisuartikkeleita. (Bringula, R. P., 

2016.) 

Toinen merkittävä tekijä portaalin menestyksessä on, miten hyvin UX (käyttäjäkokemus) 

on suunniteltu. Jotta loppukäyttäjät ottavat portaalin hyvin vastaan ja jatkavat sen käyt-

töä, tulee navigointi olla helppoa ja sujuvaa. Lisäksi heidän tulee ymmärtää, miten por-

taali toimii. Vaikka portaalista löytyisi kaikki oleellinen informaatio, mutta se ei ole helposti 

löydettävissä, käyttäjäkokemukseen ei ole panostettu. Loppukäyttäjät siirtyvät etsimään 

tietoa ja myös ottavat yhteyttä palvelupisteeseen jollain muulla keinolla. (Lad, A. and 

Huynh, J., 2018.) 

Kun edellä mainitut asiat otetaan huomioon, on portaalin käyttöönoton onnistuminen to-

dennäköisempää. Portaali on tällöin rakennettu oikeaan käyttötarkoitukseen ja oikeille 

loppukäyttäjille. 

3.3 Salesforce, Community Cloud 

Salesforce on ydysvaltalainen yritys, joka tarjoaa alustan erilaisten applikaatioiden hal-

lintaan. Salesforce-alusta on käytössä 150 000 yrityksellä globaalisti. Salesforce-alus-

talla olevaa yrityksen dataa voi yritys hyödyntää alustan päälle rakennetuilla erilaisilla 

applikaatioilla. Salesforce kehittää itse näitä applikaatioita, mutta niiden kehitys on tehty 

avoimeksi, jotta kuka tahansa henkilö tai toinen yritys voi kehittää oman applikaation 

hyödyntäen Salesforce-alustaa. (Salesforce.com 1, 2018.) 
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Community Cloud -portaali on yksi näistä Salesforcen itse kehittämistä applikaatioista. 

Sillä pystyy rakentamaan erilaisia sekä eri käyttötarkoitukseen tarkoitettuja portaaleita 

hyödyntäen Salesforce-alustaa ja siellä olevaa yrityksen dataa. Koska myös eri yritysten 

rakentamat applikaatiot hyödyntävät samaa alustaa ja dataa, voi Community Cloud -

portaalin yhdistää myös tätä kautta muihinkin kuin Salesforcen tuotteisiin, esimerkiksi 

BMC-yrityksen luomaan Remedyforce ITSM-työkaluun, jolla hallinnoidaan yrityksen IT 

palveluita. (Salesforce.com 2, 2018.) 

Yllä mainitun ominaisuuden avulla portaalia voidaan hyödyntää moneen tarkoitukseen, 

oli tarve sitten tehdä portaalia yrityksen sisäiseen tai ulkoiseen käyttöön. Kuitenkin yri-

tyksellä tulee olla Salesforce-alusta hankittuna, sillä Community Cloudia ei toimi siitä 

erillisenä. 

3.4 Käyttäjäkokemus 

Käyttäjäkokemus on suunnittelukäytäntö, joka keskittyy luomaan hyviä käyttäjäkoke-

muksia, yleensä digitaalisia käyttäjäkokemuksia kuten verkkosivu, jota loppukäyttäjän on 

helppo ymmärtää sekä käyttää. Suunnittelussa asetetaan loppukäyttäjät keskiöön ja luo-

daan heille digitaalinen tuote, joka on ymmärrettävä ja jota on jopa ilo käyttää. (Nichols, 

Kevin. and Donald Chesnut. 2014.) 

Käyttäjäkokemuksella on suuri rooli digitaalisen ja fysikaalisen maailman yhdistämi-

sessä. Jos käyttäjäkokemukseen ei ole käytetty yhtään aikaa digitaalista tuotetta suun-

nitellessa ja rakentaessa, loppukäyttäjät todennäköisesti näkevät tuotteen hankalana, 

hämmentävänä tai jopa käyttökelvottomana. Panostamalla käyttäjäkokemuksen suun-

nitteluun yritys voi varmistaa, että loppukäyttäjät nauttivat tuotteen käytöstä ja jatkavat 

sen käyttöä. (Nichols, Kevin. and Donald Chesnut. 2014.) 

 Portaalityökalun arviointi 

Tämä osio käsittelee Salesforce Community Cloud -tuotteen arviointia. Yritys tiedostaa, 

että suurin osa heidän asiakkaistaan haluaa itse hallinnoida ohjelmistotuotteitaan tietylle 

tasolle asti. 
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Jotta tämä onnistuu lyhyellä koulutuksella asiakkaan henkilöstölle, valittiin pääkritee-

reiksi tuotteen helppokäyttöisyys ja muokattavuus. Toisin sanoen, miten pitkälle portaalia 

pystyy muokkaamaan ilman ohjelmointia sekä miten helppo tuotetta on muokata sen 

avulla. 

4.1 Tuotteesta valmiina löytyvät ominaisuudet 

Niin kuin kaikkia muitakin Salesforcen tuotteita, Community Cloud -portaalin toimintoja 

hallitaan Salesforce-alustan kautta. Jotta portaalia pystytään konfiguroimaan, tulee sen 

muokkaajalla olla vähintään perustieto Salesforce-alustan toiminnasta. Ennen portaalin 

rakennuksen aloitusta on kannattavaa tehdä Salesforce-alustan puolelle data sekä lo-

makkeet valmiiksi. 

Kun avaa portaalin rakennustyökalun avaa, aukeaa tyhjä pohja, joka on jaettu eri osioihin 

automaattisesti, kuva 3. Ylä- ja alatunnisteet ovat vakiot, mutta keskiosaa, joka sisältää 

sisällön ja sivupalkin voi muokata. Keskiosan muokkaamiseen on monta eri vaihtoehtoa, 

yhteensä yhdeksän eri pohjamallia. 

 

Kuva 3: Portaalin rakennustyökalu, alkunäkymä 

Pohjamallin voi valita jokaiselle sivulle erikseen. Esimerkiksi pääsivulle voi valita yhden 

suuremman sisältöosion vasemmalle ja sivupalkin oikealle sekä jollekin toiselle sivulle 

kolme pientä sisältöosiota ilman sivupalkkia. Tämä helpottaa portaalin muokkaamista ja 

erottelua eri portaalin sivujen välillä. Eri pohjamallit ja niiden valinta näkyvät kuvassa 4. 
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Kuva 4: Eri pohjamallit 

Portaalin rakennus tapahtuu hyvin yksinkertaisia toimintoja käyttämällä. Rakennustyö-

kalun oikeassa reunassa on päävalikko, joka sisältää neljä tummansinistä painiketta. 

Päävalikosta löytyvien toimintojen avulla onnistuu yksinkertaisen portaalin rakennus. En-

simmäisen painikkeista ylhäältä aloitettuna on Components, eli komponentit, kuva 5. 
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Kuva 5: Rakennustyökalu, komponentit 

Kuvassa 5 näkyy eri komponentteja, joita portaalisivulle voi asettaa. Komponentteja on 

monia erilaisia, joihin kuuluvat myös HTML Editor sekä Visualforce page -komponentit, 

joilla voi halutessaan itse luoda komponentin portaaliin HTML-ohjelmointia tai Salesfor-

cen omaa Visualforce-ohjelmointia käyttäen. Komponenttien asetus sivulle tapahtuu niin 

sanotulla drag and drop -menetelmällä. Portaalin rakentaja ottaa hiirellä kiinni halua-

mansa komponentin ja vetää sen haluamaansa kohtaan sivulla. Tämän jälkeen voidaan 

muokata komponentin asetuksia, esimerkiksi mikä sivu tai lomake avataan painikkeesta. 
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Komponenttien toiminnan muokkaus tapahtuu Salesforce-alustan puolelta; rakennustyö-

kalussa vain osoitetaan, mihin alustan komponenttiin portaalin komponentti on kytketty. 

Tästä syystä kannattaa ensin tehdä kaikki haluamansa komponentit valmiiksi alustan 

puolella, koska se nopeuttaa portaalin rakennusta huomattavasti. 

Seuraavana päävalikossa on Theme eli ulkoasu, kuva 6. Täältä muokataan portaalin 

ulkoasuun liittyviä asioita, kuten väritystä, portaalissa olevia kuvia, tekstityyliä ja teeman 

yleisiä asetuksia. 

 

Kuva 6: Rakennustyökalu, ulkoasu 

Kuvassa 6 näkyy, mihin eri ulkoasun osa-alueisiin voi vaikuttaa rakennustyökalulla. Vä-

ritykseen voi vaikuttaa suhteellisen vähän: reunoihin, ylä ja alatunnisteeseen, navigaa-

tion ja eri tekstien väriin. Portaalin taustaväriä ei pysty vaihtamaan rakennustyökalusta. 

Kuvia voi tämän työkalun avulla portaalin tuoda kaksi kappaletta: yrityksen logon ja kir-

jautumissivun taustakuvan, joka tulee myös navigaation taustakuvaksi. Kuvia voi tuoda 

portaalin komponenttien avulla. Tästä kerrotaan lisää demoportaalin rakennusvai-

heessa. Tekstityyliä pystyy muokkaamaan vain otsikolle ja muille teksteille. Käyttäjäko-

kemusta ajatellen tämä on hyvä asia. Jos portaali sisältäisi monia eri tekstityylejä, olisi 

se vaikeasti luettava ja hämmentävä loppukäyttäjille. 

Seuraavana päävalikossa on sivun rakenne, kuva 7. Sivun rakenneosiossa voi muokata 

kaikkia niitä komponentteja, jotka ovat valmiiksi portaalissa, kuten hakutoimintoa ja oma 

profiili -painiketta, mutta myös niitä komponentteja, jotka on itse asettanut sivulle. 
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Kuva 7: Rakennustyökalu, sivun rakenne 

Työkalun avulla pystyy helposti muokkaamaan eri komponenttien toiminnallisuutta valit-

semalla komponentti listalta ja muokkaamalla sen sisältä löytyviä arvoja, jotka tulevat 

Salesforce-alustan puolelta. 

Seuraavana on komponentin muokkaus. Kuvan 8 esimerkissä komponentin muokkaus-

valikosta valitaan, mikä lomake näytetään kirjautuneille käyttäjille ja vieraana portaalissa 

oleville. Eri lomakkeiden ja muun portaaliin tuotavan datan määrittely tapahtuu Sales-

force-alustan puolelta, josta Community Cloud -portaali hakee tiedon.  
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Kuva 8: Komponentin muokkaus 

Pääosin kaikki portaalissa olevat komponentit toimivat samalla periaatteella. Poikkeuk-

sina ovat pelkkää tekstiä sisältävä komponentti sekä HTML-editor- ja Visualforce page- 

komponentit, joita voi muokata suoraan portaalissa. Jos haluaa staattista tekstiä, vaik-

kapa yhteystiedot sivun alhaalle, voi siihen käyttää Rich Content Editoria, johon voi kir-

joittaa haluamansa tekstin. HTML- sekä Visualforce-komponenttien sisällön voi määri-

tellä kirjoittamalla sen kyseisillä ohjelmointikielillä. 

Viimeisenä päävalikossa on asetukset, kuva 9. Tästä valikosta voi muokata portaalin 

yleisiä tietoja, muun muassa portaalin nimeä, valita toisia pohjamalleja käytettäväksi eri 

sivuille sekä säätää portaalin kieliasetuksia. 
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Kuva 9: Rakennustyökalu, asetukset 

Portaalin oletusasetukset ovat hyvin toimivat. Jos portaalin halutaan olevan kaikille 

avoin, täytyy se avata asetuksista asettamalla valintaruutu Public Access valituksi. Muu-

ten portaali vaatii käyttäjätunnusten luonnin sekä sisäänkirjautumisen portaaliin tullessa. 
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Kuva 10: Sivujen hallinnointi 

Kuvassa 10 on portaalin sivujen hallinnointi. Valmiita sivuja löytyy useita, muun muassa 

Login, logout ja kotisivu. Niistä löytyy valmiina sisältöä ja url-osoite. Näiden sivujen sisäl-

töä voi muokata yhtä lailla kuin itse luomiaan sivuja. 

Kun haluaa luoda uuden sivun portaaliin, tulee valita kahden vaihtoehdon väliltä. Vaih-

toehtoina ovat, joko tyhjä portaalisivu tai objektisivu, joka ottaa valmista sisältöä Sales-

force-alustan objektista, esimerkiksi Opportunity (mahdollisuudet). 
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Kuva 11: Uuden sivun valinta 

Kuvassa 11 on uuden sivun valinta. Molempia sivuja voi muokata haluamallaan tavalla; 

objektisivun valitessaan saa valmista sisältöä sivulle. Halutessaan voi kuitenkin tämän 

sisällön poistaa tai lisätä sisältöä. Tällä tavoin voi helposti ja nopeasti luoda erilaisia si-

vuja portaaliin, kun saa osan sisällöstä valmiina ja sitten voi lisätä loput tarvittavista kom-

ponenteista itse. 

4.2 Muokkaus ohjelmoinnin avulla 

Portaalissa olevilla valmiilla komponenteilla saa tehtyä yksinkertaisen portaalin, mutta 

jos haluaa muokata ulkoasua enemmän, tulee se tehdä ohjelmoinnin avulla. Tähän por-

taalista löytyykin valmiina kaksi aiemmin mainittua komponenttia, HTML-editor ja Visu-

alforce page. 

Visualforce page -komponentti ottaa Salesforce-alustan puolella määritellyn Visualforce 

sivun ja sen voi asettaa yhdeksi sivun komponenteista. Visualforce-sivun ohjelmointi ta-

pahtuu Salesforcen omalla ohjelmointikielellä, jossa on paljon elementtejä muista ohjel-

mointikielistä, sen kirjoittaminen onkin kuin kirjoittaisi HTML-, CSS-, JavaScript- sekä 

Java-ohjelmointikieliä yhdessä. Sillä pystyy rakentamaan visuaalisia komponentteja por-

taaliin, joissa on myös toiminnallisuutta taustalla. 
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HTML-ohjelmointi kieltä käytetään verkkosivujen sisällön ja struktuurin määrittelyyn 

(MDN-verkkodokumentit, 2018). HTML-editor komponentti on yksinkertaisuudessaan 

tekstinkäsittelykomponentti, mihin voi kirjoittaa HTML-ohjelmointikielellä komponentin si-

sällön. Tämä on erittäin helppo tapa tehdä pienellä vaivalla kustomoituja komponentteja 

portaaliin. 

Näiden lisäksi löytyy portaalista teemaosion takaa edit CSS, eli CSS-ohjelmoinnin muok-

kaus. CSS-ohjelmointikieltä käytetään HTML-ohjelmoinnin yhteydessä visualisointiin 

(MDN-verkkodokumentit, 2018). CSS-ohjelmoinnilla tästä valikosta voi muokata sekä 

portaalin valmiiden komponenttien että itse rakennettujen komponenttien ulkoasua. 

4.3 Demoportaalin rakennus 

Parhaiden käytäntöihin ja Community Cloud -portaalin ominaisuuksiin perehtymisen jäl-

keen aloitettiin demoportaalin rakennus. Tämän vaiheen myötä tuli ilmi portaalin käytet-

tävyys sekä tuotteen heikkoudet. 

Portaalin tyypiksi ja tarkoitukseksi valittiin itsepalveluportaali, jossa voi luoda tiketin, 

hankkia uusia laitteita tai ohjelmistoja ja tarkastella itsepalveluartikkeleita. Tämä valinta 

tehtiin, koska suuri osa yrityksen asiakkaista tulisi todennäköisimmin käyttämään por-

taalia samankaltaiseen tarkoitukseen ja pyrittiin tekemään portaali demonstrointia var-

ten. 

Portaalin rakennus alkoi pohjamallin valinnalla, joista valittiin kolmen yhtä suuren kolum-

nin pohjamalli, kuva 4. Pohjamallin valinnan jälkeen portaaliin tarvittiin painikkeita mah-

dollisille eri valinnoille, joita ovat Contact support (yhteys tukeen), Get service (palvelu-

pyyntö), Order products (tilaa tuotteita). Painike (button) komponentti löytyy vakiona por-

taalista. Vakiokomponentista kuitenkin löytyi yksi haaste. Painikkeen takaa löytyvä tun-

nus (ID/Selector) pysyy samana jokaiselle painikkeelle, jonka portaaliin asettaa. Tämä 

aiheuttaa sen, että kaikkien painikkeiden ulkoasu on sama ja yhden muokkaus päivittää 

ulkoasun samalla kaikille. 

Demoportaaliin painikkeisiin haluttiin myös asettaa eri kuvia. Tämä ei myöskään ole 

mahdollista portaalin valmiilla komponenteilla. Näistä kahdesta mainitusta syystä pää-

dyttiin luomaan painikkeet edellisessä luvussa mainitulla HTML-editor-komponentilla. 
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Community Cloud -portaalin HTML-editor-komponentti ei kuitenkaan täydellisesti ym-

märrä HTML-ohjelmointikieltä. Kaikki HTML-atribuutit ja tägit eli kyseisen ohjelmointikie-

len komennot eivät toimi yhteen portaalin komponentin kanssa. Yksi näistä tägeistä on 

<button>, jota käytetään HTML-kielessä painikkeen luomiseen. 

Ongelman ohittamiseksi luotiin painikkeet asettamalla portaaliin HTML-kielellä kuva, 

jonka taakse asetettiin linkki. Tämä ratkaisu toimii loppukäyttäjän näkökulmasta täysin 

samalla tavalla, mutta ohjelmointina ei ole standardin mukainen. 

Seuraavaksi portaalin etusivulle lisättiin my cases -komponentti, jossa näkyy kaikki kir-

jautuneen henkilön luomat tukipyynnöt, palvelupyynnöt sekä laite- ja ohjelmistotilaukset. 

Tämän jälkeen lisättiin itsepalveluartikkelit, jotka tähän portaaliin tulevat BMC Remedy-

force ITSM-applikaation puolelta. Tämä osoitti sen, että portaaliin saa tuotua dataa ja 

komponentteja myös muista kuin Salesforcen itse kehittämistä applikaatioista. 

Sivun alalaidan staattisen tekstin sai asetettua niin, että se tulee portaalin vakiona jokai-

selle sivulle. Tämä asetus onnistuu portaalin ala- ja yläpalkin suhteen. Muita sivun osioita 

ei saa määriteltyä vakioksi. 
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Kuva 12: Portaalin etusivu 

Kun etusivu tuli valmiiksi, kuva 12, alkoi eri lomakkeiden luonti. Lomakkeiden luonti ja 

muokkaus tapahtuu Salesforce-alustan puolelta, josta muokataan, mitä lomakkeeseen 

liitettävät kentät ja niiden mahdollisia riippuvuudet ovat. Portaaliin luotiin kolme loma-

ketta: Create a case, order a product ja project start request. 
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Kuva 13: Lomakkeen asetus 

Tämän jälkeen asetettiin lomakekomponentit ja muokattiin sen asetuksista portaaliin nä-

kyville tulevaksi lomakkeeksi juuri Salesforce-alustan puolella luodut lomakkeet. 

Kuvassa 13 on  Signed-In User Case Action ja Guest User Case Action: NewCase. 

 Ehdotus 

Kappaleessa kuvataan ehdotus yritykselle teknisen arvioinnin ja yrityksen henkilöiden 

kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. Ehdotus esitettiin yrityksen johdolle, jolta kerät-

tiin kommentit ja mahdolliset jatkotoimenpiteet. 

5.1 Ehdotuksen kuvaus 

Yrityksellä on tuoteportfoliossaan Salesforce-alusta sekä sen päälle rakennettuja eri ap-

plikaatioita. Community Cloud -portaalituote tältä osalta sopii hyvin yrityksen tuoteport-

folioon, sillä se toimii yhdessä kaikkien Salesforce-alustaa hyödyntävien applikaatioiden 

kanssa. 

Suurimmalla osalla yrityksen asiakkaista on vähintään osittaista osaamista Salesforce 

tuotteista ja alustasta. Community Cloudissa olevaa dataa ja erinäköisiä lomakkeita pys-
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tyy konfiguroimaan henkilö, jolla on kokemusta Salesforce-alustasta, mutta ei Commu-

nity Cloudista. Demoportaalin rakennuksen ja testauksen jälkeen voidaan todeta, että 

työkalulla yksinkertaisen portaalin rakennus onnistuu vaivattomasti myös ilman teknistä 

taustaa omaavalta henkilöltä. Jos halutaan rakentaa yksityiskohtainen ja paljon toimin-

nallisuutta omaava portaali, tarvitaan siihen ohjelmointiosaamista.  

Asiakkaille, jotka haluavat yksinkertaisen portaalin voidaan tarjota Community Cloud -

tuotetta ja lyhyt koulutus sen perustoimintojen käyttöön. Lyhyen koulutuksen avulla asia-

kas kykenee luomaan sekä hallinnoimaan portaalia. Asiakkaille, jotka taas haluavat yk-

sityiskohtaisemman portaalin kannattaa yrityksen Community Cloud -tuotteen lisäksi tar-

jota ja vahvasti suositella, että yritys tarjoaa myös portaalin rakennuksen projektina ja 

tukea asiakasta portaalin hallinnoinnissa. 

5.2 Esitys ja jatkotoimenpiteet 

Teknisen arvioinnin ja demoportaalin rakennuksen valmistuttua esiteltiin tutkimuksen tu-

lokset yrityksen johdolle. Esitys vastaanotettiin hyvin ja yrityksen johto oli tyytyväinen 

löydettyihin tuloksiin. 

Projektin jatkotoimenpiteenä yritys otti Community Cloud -applikaation omaan tuoteport-

folioonsa ja sitä esitellään demoportaalin avulla sekä sisäisesti käyttöliittymien suunnit-

telutiimille että ulkoisesti mahdollisille asiakkaille. Yrityksen tavoitteena on myös lisätä 

enemmän Salesforce-alustan applikaatioita omaan tuoteportfolioonsa, jolloin Commu-

nity Cloud -tuotteen tarjoamat ominaisuudet tulevat vielä paremmin esille, sillä yritys pys-

tyy tarjoamaan yksinkertaisen portaaliratkaisun, joka toimii kaikkien sen tarjoamien Sa-

lesforce-alustan applikaatioiden kanssa saumattomasti yhteen. 

 Loppusanat 

Opinnäytetyö käsitteli Salesforce Community Cloud -tuotteen teknistä arviointia. Käyttä-

jäkokemus on suuressa roolissa puhuttaessa minkälaisesta portaalista tahansa, tämä 

näkyy myös portaalia rakentaessa. Miten helppo portaali on rakentaa ja sen jälkeen hal-

linnoida on iso tekijä siinä, otetaanko asiakasyrityksessä portaali hyvin vastaan. 
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Suurin haaste opinnäytetyössä oli teknisen arvioinnin rajaus ja se, tarkastellaanko tuot-

teen kaikkia ominaisuuksia vai vain osaa niistä. Avainhenkilöiden kanssa käytyjen kes-

kustelujen jälkeen rajaukseksi päätettiin, että selvitetään, onnistuuko yksinkertaisen por-

taalin rakennus ilman ohjelmointia. Tämän jälkeen selvitetään, miten paljon ohjelmointia 

tarvittaisiin hieman yksityiskohtaisemman portaalin rakennukseen. 

Opinnäytetyössä lopputuloksena oli arviointi tuotteesta, jossa sen vahvuudet ja heikkou-

det nousivat esiin. Vahvuuksia olivat muun muassa yhteensopivuus muiden Salesforce-

alustan tuotteiden kanssa sekä helppokäyttöisyys yksinkertaista portaalia rakennetta-

essa. Heikkouksia taas olivat portaalin värityksen muokkaus sekä HTML-ohjelmointikie-

len yhteensopivuus portaalin HTML-komponentin kanssa.
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