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למערכות מידע   Oracle Formsמקשרת את ישראכרט
 שירות לקוחותאת נוספות ומשפרת 

 צורך העסקיה
. מאוחדת לאנשי שירות הלקוחות Desktopסביבת לאפשר כדי ליעל את שירות הלקוחות, ישראכרט חיפשה דרך 

, קבוצת שירות הלקוחות השתמשה במערכות נוספות Oracle Formsבעוד שמערכת המידע המרכזית מבוססת 

 .Mainframe -ו  Javaמבוססות 

, אינטגרציה בין תוך כדי שיחה עם לקוח לבצע פעולות במספר מערכותנדרשים לקוחות השירות  כיוון שאנשי

כבת גרמו לכך שפתרונות לוגיקה עסקית מורכן באורקל וקיימים הטפסים ה. מאות קריטית ההמערכות היית

שהוצעו היו כרוכים בהמרה של כל קוד המערכת לשפת  הפתרונות זמן והשקעה בלתי סבירים. דרשוסטנדרטיים 

Java על מנת שניתן יהיה לגשת אליו, לשתף אותו ולשלב אותו בטכנולוגיות אחרות. הזמן הרב, ההוצאות ,

 .בלתי ישימיםל את הפתרונות המוצעיםודה השוטפת הפכו והפגיעה בעב, הגבוהות

 הפתרון
, כולל מערכת קשרי שונות מערכות מידע 9-ו  Oracle Forms, בוצעה קישוריות מלאה בין AuraPlayerבעזרת 

 איפשרה AuraPlayerיי קוד במערכות הקיימות. בנוסף, ללא כל צורך בפיתוח או שינו ה בוצעהי. האינטגרצלקוחות

 אוטומציה של תהליכי חשבוניות פרופורמה, תוך כדי חסכון בזמן ומשאבים.

כאשר מתקבלת  .טשל ישראכרומערכת הפורטל  FORMS-, מערכת הIVR-ביצעה קישור בין ה AuraPlayerמערכת 

שולחת את פרטי זיהוי האדם אליו מתקשרים למערכת  IVR-או כאשר המוקד יוזם שיחה, מערכת השיחה למוקד 

AuraPlayer.  מערכתAuraPlayer בתורה מבצעת תהליך ב-Forms  ושולפת את הנתונים של אותו לקוח, ומציגה

, אלא לקוח נתונישלוף מערכות על מנת ל לגשת למספר נדרשיםלא אנשי המוקד כך  אותם בפורטל המרכזי.

  אותם בפורטל מרכזי אחד. רואים

 תועלות
בנוסף  .ומשאבים כספיים רב חסכה זמן פיתוח הנוספותמערכות הלבין   Oracle Formsהאינטגרציה המהירה בין 

שניות  30-60-כ חסכההאוטומציה בין המערכות , כשזמן התגובה ואיכות השירות השתפרו עקב המידע הזמין

 .עבור כל לקוח

אורקל למערכות המידע הנוספות שלנו נדרש לקשר בין כדי היה נראה ש AuraPlayer עד שגילינו את"

התהליך היה מהיר ללא צורך בפיתוח ושינויים   AuraPlayer. בעזרתארוכים ויקרים QA-פיתוח ומאמצי ל

 "במערכת.

 מידעמנהל מערכות , עופר קריצ'מן -
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