
Common Data Service & Teams:

mitä & miksi?
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Agenda

> Mikä on ”CDS Lite”?
> Miksi käyttäisin sitä?
> UI demo
> Hallinnointi
> Lisensointi
> ”CDS Lite” vs. MS Lists
> Käyttökohteet
> Mitä seuraavaksi?

Puhuja

Jukka Niiranen

Power Platform Advisor, 
Forward Forever Oy

forwardforever.com
jukkaniiranen.com

@jukkan
/in/jukkaniiranen/



“Project Oakdale”

Common Data Service

Power Apps Dynamics 365Teams apps



Mikä ihmeen XRM eikun CDS eikun Dataflex
eikun “Project Oakdale”?

XRM (2005-2018) CDS (2018-2020) ??? (2020-)

MS CRM 
(2003-2005) Dynamics CRM (2005-2016) Dynamics 365 (2016-)

Power Apps (2018-)

Teams apps (2020-)



R.I.P. Microsoft Dataflex: 21.7.-11.8.2020
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Tilanne tänään

> Common Data Service: maksullinen palvelu, jonka käyttöoikeus
hankintaan Power Apps – tai Dynamics 365 –lisenssien kautta

> Project Oakdale: tuleva ilmainen palvelu Microsoft Teams –asiakkaille, 
joka on rajattu version Common Data Servicestä

> “CDS Lite”: termi, jolla tässä esityksessä puhutaan Teamsiin jatkossa
sisältyvästä palvelusta
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CDS Liten hyötyjä

> Tauluista koostuva relaatiotietokanta, ei
pelkkä tietueluettelo

> Käyttöoikeushallinta kytkeytyy suoraan
tiimin jäsenyyksiin

> Sovellusten rakentaminen ja hallinta
Teams-clientin sisällä

> Voidaan aloittaa Teamsiin sisältyvällä
ilmaisversiolla ja laajentaa tarvittaessa
premium-tason CDS-toiminnallisuuksilla



Sovelluksen
rakentaminen



Avataan Teamsin sisällä 
Power Apps -sovellus

Valitaan mihin tiimiin 
halutaan luoda sovellus

Jos tiimissä ei ole vielä 
”CDS Lite”-ympäristöä, 
sellainen luodaan nyt



Power Apps maker
studio –näkymä avautuu 

Teamsin sisällä

Luodaan sovelluksen 
tarvitsemat 

tietokantataulut



Lisätään tauluun 
sarakkeita

Määritellään sarakkeen 
tietotyyppi ja 

mahdollinen arvolista



Määritellään 
sarakejärjestys

Syötetään pohjalle dataa 
sovellusta varten



Power Apps generoi 
taulun pohjalta valmiin 

Master/Detail-sivun

”CDS Lite” tietolähde on 
valmis sovelluksessa 

hyödynnettäväksi



Sitten vain sovellusta rakentamaan!



Pian Teamsissa: Model-driven apps

Tietomalliin pohjautuvat 
näkymät, lomakkeet, 

painikkeet, haku Kaaviot ja koontinäytöt 
tiedon visualisointiin

Prosessinauha ja 
prosessin vaiheet
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Kuinka tätä hallinnoidaan?

> Jokainen Teams-tiimi saa oman “CDS Lite” -ympäristön, kun tiimin
ensimmäinen sovellus luodaan

> Tiimin jäsenet voivat luoda uusia tauluja ja sovelluksia kapasiteetin
puitteissa (2 GB)

> Tiimin omistajat ovat järjestelmänvalvojia siihen liittyvässä
ympäristössä

> Ei muita ulkoisia hallintakäyttäjiä
> Yksinkertaistetut ympäristön asetusvaihtoehdot



Saisiko olla lisää
ominaisuuksia?

Hienoa! CDS “Lite” päivityy
saumattomasti CDS “Pro:ksi”. 
Tarvitsen vain luottokorttisi
numeron…
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Mitä saa rahalla? (CDS)

> Rajaton määrä ympäristöjä (dev, test) ja ostettavaa lisäkapasiteettia
> Connectorit (300+), rajapinnat ja integroitavuus
> Laajennettavuus: business rules, workflows, plug-ins, Javascript
> Moniulotteiset käyttöoikeusmallit, BU-hierarkia, auditointi
> Mukautusten hallinta useilla eri ratkaisupaketeilla
> Käyttö Teams-clientin ulkopuolella (Power Apps, Outlook, selain, 

upotus)
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Miksi “CDS Lite” eikä Microsoft Lists?

> Listat ovat valmis sovellus itsessään, 
CDS on tietoalusta sinun rakentamallesi 
sovellukselle

> Toisiinsa kytkeytyvät tiedot (esim. 1 
kartoitus, N havaintoa) saadaan aidosti 
rakenteelliseen tietokantaan

> Laajemmat toiminnot Power Appseissa
(mm. kyselyiden delegointi, näkymät)



https://www.linkedin.com/posts/mb365_microsoft-
microsoftteams-powerplatform-activity-

6699205269915881472-jh39

https://www.linkedin.com/posts/mb365_microsoft-microsoftteams-powerplatform-activity-6699205269915881472-jh39
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“CDS Lite”…

> Organisaationlaajuinen
tietovarasto

> Tietojen luku/kirjoitus muihin
järjestelmiin

> “Mini-CRM”

> Tiimin työtä ohjaavat ja tukevat
täsmäsovellukset

> Kanavien viestintään kytkeytyvän
tiedon hallinta ja automaatio

> Monistettavat app-pohjat useisiin
tiimeihin asennettavaksi

Ei ole näitä varten: Sopii hienosti näihin:
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Mistä & milloin tätä saa?

> “Dataflex for Teams” piti tulla
saataville Public Preview –
muodossa elokuun puolivälissä

> “Project Oakdale” ei välttämättä
saavu ennen uuden brändin
lanseerausta – tai sitten saapuu!

> “Coming soon for select Microsoft 
365 and Office 365 users for no 
additional cost”
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Mistä lisää tietoa?

https://4ward.cc/dfteamshttps://jukkan.com/OakCDS

https://4ward.cc/dfteams
https://jukkan.com/OakCDS


Kiitos!


