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Innledning 
 

Høsten har meldt sin ankomst og det samme har release 2111, dette vil være den siste releasen for i 

år.  

Som kjent gjorde SAP en endring i lisensmodellen tidligere i år og introduserte nye add-ons (Dynamic 

Visit Planning, Agent Service Desktop, Intelligent sales). SAP har i 2111 releasen hatt et større fokus 

på å levere ny funksjonalitet i disse enn tidligere. Derfor er det mindre nytt som leveres i selve Sales og 

Service Core denne gang. 

 

Salg 
 

Salgsordre 

• Mulighet for å søke opp produkter ved bruk av ekstern ID under opprettelse av salgsordre 

• Mulighet for å opprette “ship-to ordre” fra rett fra Kunde under fanen Salgsordre 

Salgsmuligheter 

• Legge til vedlegg på produkter i salgmuligheter 

• Tilordne eksisterende aktiviteter til en Salgsmulighet 

Besøk og avtaler 

• Notater for aktiviteter og besøk støtter nå formattert tekst (Scopingspørsmål «Vil du bruke 

formaterte tekster for avtaler?») 

• Besøk og avtaler kan nå lagres som utkast. Ved lagring som utkast vil aktiviteten ikke 

synkroniseres til innboksen via Groupware Sync (aktiveres gjennom tilpasning). 

Perfect store 

• Nytt scoping spørsmål for å aktivere auto-scoring av Perfect Store besøk ved checkout 

Kalender 

• Du kan nå opprette aktiviteter for en spesifikk dag i måneden ved å trykke på en gitt dag i 

månedsvisningen og deretter “+”. 

 



Service 
Servicekanal og maler 

• Maks tillatte størrelse på e-postvedlegg er økt til 35 MB – bade inngående og utgående 

 

 

Plattform & integrasjoner 
Fiori Client 

• Støtte for Saphira tema på smarttelefoner 

• Støtte for egendefinerte tema basert på Saphira 

Key User Tools/Extensibility 

• Ny build av SAP Cloud Applications Studio/SDK revamp 

o SAP Cloud Applications Studio(Pilot) Build – Phased Release 

Ytelse 

• Nytt valg under Firmainnstillinger for å aktivere ytelsessporing 
o Sporings-ID kan deles med SAP for å lettere finne årsak til ytelsesproblemer 

 

 

 

 

 

 



Add-ons 
Dynamic visit planning add-on 

Besøksplanlegging i C4C er for det meste en manuell prosess. Dynamic visit planning add-on har en mer data 

drevet tilnærming og gjør hele prosessen mer automatisert. Tanken er da at brukere skal kunne bruke mindre tid 

på å manuelt planlegge ruter og besøk, og dermed frigi mer tid til andre aktiviteter. 

Nytt i denne releasen er en funksjon kalt «Plan my day». Denne lar deg automatisere besøksforslag enkelt med 

ett klikk. 

 

  



Intelligent sales add-on 

 

 

Service agent console 

Stort fokus på agent console i denne releasen, S/4 HANA integrasjon for å nevne noe. mm.

 



 

 



 

 

 

 

 


