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ישראכרט
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אודות ישראכרט  

הפעילות העסקית

מערכות אורקל 

 יעדים מרכזיים

על שולחן העבודה



מחזור חודשי  

₪מיליארד  8 
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מנתח השוק



בנקאיים חוץ כרטיסים

ל"ואצי 109 הלוואות

בנקאיים כרטיסים

מתנה כרטיסי

עסקים כרטיס

נטענים כרטיסים

מוצרים

מוצרים מכירת

בדיקות מול מאגרים חיצוניים

דירוג לקוח וחוקים עסקיים

כרטיסים הנפקת

מסירה ערכת הפקת

מסירה אחר ובקרה מעקב

המערכות משמשות עבור קליטת בקשות של כרטיסים  

הפקת  , עדכון פרטים, בקרה, מעקב, ניהול, והלוואות

וניהול פעילות בית עסקוקליטת טפסי המסירה

תהליכים

בארגון FORMSשילוב מערכות 
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מערכות אורקל

1200 משתמשים

Concurrent users 800

24 / 6 - System up time 99.8%

14 production servers – 3 report servers

Over 1200 Reports

Over 1100 forms
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מתן מענה לכל צרכי המחשוב של החברה

תפקידנו בחברה

גיבויים

אתר
DRP

ניהול תצורה  
  -DB  דוחות-מסכים

תמיכה   
למפתחים

  -העברות ליצור 

Move2Prod

אבטחת מידע

ב "שו

ב ישומי  "שו 

  -וירטואליזציה 
CLONE

מערכות  

מידע

בדיקת  
ביצועים

OIM

Audit
רגולציה

שרידות



Cluser :Oracle IAS 10.1.2.3

Windows => Linux

מערכות

Oracle Forms

Oracle Reports

Discoverer

Unified Desktop

CRM

Oracle DB 11g - Linux Cluster

אורקלמרכיבי מערכות

EAI – WMB / Biztalk
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Failover

Production

Pilot

Forms Servers

Report  

Server

Report  

Server

Forms 

Servers

Linux Cluster

IBM Expeditor CRM

End users

Load Balancer

Stand by  

(Rosh Hashana(
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Modernization -פרויקט 

 Now

שילוב JAVA ו Web Services במערכות Forms

וחידש איחוד Look and Feel - Templates

 RoadMap

מתקדמים פרויקטים בשילוב אינטגרציה לבצע
CRM – Unified Desktop
ל מערכות הכנסתBPM 
ב ושימוש אינטגרציה Rule Engine

ב חדשים רכיבים פיתוחADF \ JAVA
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- CRM  אינטגרציה עםUNIFIED DESKTOP
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LOOK AND FEELשינוי 
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ניהול תצורה

 Now

 Database versioning and change management -

DBMaestro

 Forms versioning – Clear Case

 RoadMap

 Integration with Move2Prod \ RTC

 Forms change management

 Versioning on Production Environment

12



ב"שו

 Now

ב ברמת שרתים "שו–WILY GRID,

ב למדדי "שוSYSTEM וSERVICES  - CPU ,זיכרון

 RoadMap

ב לתהליכים "שו–BTM

/ OraMonitor Corelsense

Oracle RUEI Forms 11g R2
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על שולחן העבודה

פרויקט המשך Modernization

 הרחבת אינטגרציה של מערכותFORMS ב-CRM

ל מעבר- Oracle Forms 11g R2–Q1 2012

לשרתי מעבר Linux

ב חדשים רכיבים פיתוחADF- 
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Tips -מסקנות 

אם לעבוד NLB– תקלות תיקוני ,שרידות ,גמישות

התקנות של סטנדרטיזציה / ורטואליזציה

תצורה ניהול + Move2Prod

מקיפה ב"שו יכולת חסרה

להוריד Web Cache - ביצועים

 לתת –פיילוט יצוריLINK לאוכלוסיה נפרדת ל-QA

עבודה נוהלי TEMPLATES
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