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 דוכני מכירהמכירת מנויים בגדיל ההארץ  ןעיתו

 Oracle Forms-טאבלטים המקושרים ל בעזרת 20%-ב
 

 הצורך העסקי
נציגי מכירות השטח של "הארץ" נהגו למכור מספר רב של מנויים 

מקומיים ואירועי ספורט, תוך שהם כותבים את נתוני במיקומים כגון קניונים 

פרטי המכירות הלקוחות על לוחות כתיבה עם נייר קופי. תחת לחץ, נציגי 

בעת יותר,  מאוחר .המכירות השתמשו בקיצורים או דילגו על מידע בשטח

בלתי  היהאו  , מידע היה חסרOracle Formsהזנת הנתונים למערכת 

 , באופן שהוביל לאובדן מכירות. קריא

כך  Oracle Formsלייעל את מערכת המנויים המבוססת  חיפש דרך"הארץ" 

  .דיגיטלי ע"י נציגי מכירות בשטחשתהיה זמינה לשימוש 

 

 הפתרון
 הפתרון ללא כל פיתוח קוד חדש. ים מוביליים,הונגשה לשימוש בעזרת טאבלטשל העיתון  Oracle Formsמערכת 

 -, עוטפת אותם כOracle Forms -קליטה תהליכים העסקיים ב, מערכת שמ AuraPlayerבעזרת התאפשר

Microservices ומייצרת ,

 אפליקציה מובילית.

לדברי אבי זוסמן, מנהל 

השימוש " -ב"הארץ"  הפיתוח

 מאפשר  AURAPLAYER ב

הפעלה של אותו מודול בערוצי 

טלמרקטינג  –המכירה השונים 

בצורה זו קיבלנו  .ודוכני השטח

אחידות עסקית וחיסכון 

בהשקעה בפיתוח ובתחזוקה 

 עתידית של המערכת."
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 תועלות
ממלאים פרטים מנויים במכירות המנויים בשטח.  20%ל של השיגה גידומבוססת טאבלטים המערכת החדשה 

שיעורי הסגירה  . התהליך המהיר שיפר אתדוא"ללחוזה המנוי נשלח מיידית בדוכן המכירה, ו ישירות בטאבלט

 יעילות ההרשמה.מספר המנויים הודות ל והגדיל את

סוכני המכירות מדווחים על שדרוג בשטח עם הטאבלט ואומרים לדברי אורי בן דור, מנהל מחלקת מכירות שטח, "

טאבלט מנויים חדשים סומכים עלינו כשהם רואים שהכל מבוצע אונליין דרך  שהקמת מנוי חדש הפכה ליעילה מאי פעם.

הלקוח מקבל למייל ולפלאפון את פרטי העסקה בצורה מפורטת ויכול להתייחס אליה בתגובה  עם הלוגו של העיתון.

 ".מידית לסוכן המכירות

 

חסכנו עבודה ידנית, שיפרנו את חווית המכירה למנויים  AuraPlayerבעזרת "

 חדשים, מנענו רישום ידני של פרטים אישיים על ניירת והגדלנו את המכירות"
 CIOיניב נדל,  -
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