
התיירותחברת  -ארקיע : סיפור לוח

בישראלוהתעופה הגדולה  

אפרת מסר



,    קופנהגן, קייב, טביליסי, עמאן, לרנקה ,ברצלונה, מינכן, לפאריזטיסות סדירות •

.  ודבלין, שטוקהולם

.וקייב מוסקבה, קרואטיה ,אמסטרדם, כרתים, לאיי יווןטיסות שכר •

ל"שיווק בתי מלון בארץ ובחו•

חבילות נופש בארץ ובעולם•

טיולים מאורגנים•

טוס וסע•

סקי•

חברת התיירות והתעופה הגדולה בישראל -ארקיע 

עובדים 600 

אחזקת מטוסים ארקיעארקיע אינטרנשיונלארקיע קווי תעופה



בקרת טיסות •

מסחר בינלאומי •
ניהול מוצרים•

הזנת הסכמי ספקים•

הזנת חבילות נופש•

אופרציה נופש•

ניהול טיולים מאורגנים•

Oracle Forms – Arkia Back Office



2000 2003 2006 2009 2012 2015

Forms 6i Client Server

Forms 10G

Forms 11G



מיפוי מסכי מערכת לפי פונקציונאליות •

התקנת שרת וכלי פיתוח •
(webutil -ל D2KWUTILהחלפת , MAPI)בדיקת ישימות מול הכלים חדשים  •

יצירת אב טיפוס למספר מסכים מרכזיים  •

מיפוי בעיות שעלו באב טיפוס •

מתיחת פנים למערכת הכוללת ניתוח שימושיות ושינוי הגרפיקה •
Templates ,olb ,Property Classes ,shared plls: יצירת תשתית  •
בדיקות ומסירה למשתמשים, הסבה הדרגתית לפי מודולים •

שלבים בהסבת המערכת



?איפה המסך הזה  

Forms 6i – Client Server



ניהול מספר מסכים  
"דמוי לשוניות"

חיפוש מהיר של מסך

הגדרת קיצורי דרך באופן 
י המשתמש"דינאמי ע

טעינה מהירה של 

התפריט על פי  
בחירת המודול

Forms 11G R2



Forms 6i – Client Server



כפתורי הפעולה  

מוצגים רק  

ברשומה הנבחרת

כפתורים להוספה  

או מחיקה סמוכים  

לכל בלוק נתונים

י"הנחיית הזנה ע

Wizard

תצוגה גראפית של  

ציר הזמן

Forms 11G R2



י לחיצה  "מיון ע
על כותרת

המשתמש מגדיר  

את שדות החיפוש

אפשרות לחיפוש  

מתקדם

Forms 11G R2



דפדוף לרשומה הבאה  

על פי תוצאות של מסך  

קודם

קפיצה מהירה  

לאובייקט אחר

Forms 11G R2



-שימוש ב, עידון המסך
Popup menus

Forms 11G R2

Forms 6i



Oracle Forms and 11G

DB
11.2.0.3

Linux

Code Description

Number NVARCHAR

NLS_LANG = AMERICAN_AMERICA.IW8ISO8859P8

ת י ר ב ע

ة ي ب ر ع ل ا



Oracle Forms and 11G

Weblogic server

Default.env

NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.UTF8
NLS_SORT=BINARY
NLS_DATE_LANGUAGE=AMERICAN

Forms Builder



Oracle Forms and 11G

Clients



Difficulties:

Special characters are not managed via PL/SQL code in ORACLE FORMS.
Workaround : Call DB stored procedure or use a table data source.

Strings are being cut when Hebrew characters exists in cursors and record sets.
Workaround : use replace functions on the string to remove hidden characters.

Database, Reports and Forms abnormal termination when using 
an “ORDER BY” clause with numbers as aliases
for fields and formula columns(order by 2,4,5).
Workaround: Specify the full expression.



Difficulties:



Difficulties:

Oracle Reports :PATCH 10100777 

13430483 - MERGE REQUEST ON TOP OF 11.1.1.4.0 FOR BUGS 10100777 13327994 
10100777 - REPORTS ENGINE CRASH WITH REP-501 
13327994 - REP-300 / REP-501 AFTER A WHILE OF USING REPORTS SERVER EVEN WITH
PATCH 10100777 



:בעיות שעדיין לא באו על פתרונן

קפיאת מסכים •

ריצוד מסכים •

בעיות של פוקוס עם העכבר •



תודה רבה על ההקשבה

?שאלות


