
 
 

 
 
   

 
 
  
 
 
 
  

עדכניים ומהירים , היכולת לקבל דוחות מדויקיםארגון דינמי,  בכל
עבור מקבלי   הינה קריטית Oracle E-Business Suiteממערכת 
אנשי הכספים מוצאים כי תהליכי הסגירה , בדרך כלל  .ההחלטות

ניתוחי אד הוק ומשימות דיווח , בצוע התאמות, של סוף חודש
גוזלים זמן רב וזאת ה, הינם תהליכים ארוכים ומתסכלים, אחרות

 . בשל מגבלות כלי הדיווח הסטנדרטיים של אורקל

 Excel4appsחברת  עטורי הפרסים של סט מחוללי הדוחות

, Oracle EBSמערכת  עםוטבעית בצורה חלקה משתלבים 

 דוחות, דוחות פרטנייםלכל משתמשי אורקל לבנות  יםומאפשר

בקלות וזאת  Microsoft Excel -תוך שמוש ב ודשבורד הנהלה

 .ובבטחה

 פרטי הארוע:

 2016בספטמבר  13 -ה, ג'יום : תאריך

 תל אביב, 145רחוב הירקון , מלון קראון פלזה: מיקום

 14:00עד  8:30 -מ: שעות

 :הדוחות ימחוללסט יתרונות 

  התקנה מהירה- Zero client installation. 
  ממשקEXCEL  ידידותי וקל לשימוש, מוכר. 

 גישה מהירה ואחזור נתונים בזמן אמת מתוך מערכת ה- ERP. 
  יכולת תחקור עומק עד רמת התנועות תוך התאמה מלאה

 .לצרכי המשתמש
  אינטגרציה מלאה לOracle EBS  תוך שמוש בהגדרות הקיימות

 .הרשאות והיררכיות, לרבות פרופילי משתמשים, ביישום

 ייתור הצורך לייצא נתונים לEXCEL  חדשמ עיצובו עידכון ולבצע 

 של הדוחות.
 באופן מאסיבי יכולת הפקה והפצת דוחות. 
 הניתוח והדיווח של המשתמש וללא   העצמה ומקסום יכולות

 .IT -צורך בתמיכת ה
 

 

 

  

 התכנסות והרשמה, קפה וכיבוד קל 8:30-9:00

  ל"מנכ ,מר דב הלפרן, דברי פתיחה 9:00-9:15
HMS  

9:15-9:30 “Bridging the Gap between ERP 
Systems and Microsoft Office with Financial 

Analytic Applications” , 'ז'נבייב סקומן גב, 
 וישראל מנהלת אזור אפריקה

9:30-10:30 Leveraging Microsoft Excel for 
Faster Monthly Closes with GL Wand  

 הפסקת קפה 10:30-10:45

 Mellanox :ספור לקוח 10:45-11:30 
Technologies ,מנהל אפליקציות , ח תמיר לוי"רו

 תפיננסיו

 11:30-12:30 Replacing Discoverer? 
Reports Wand can help! 

12:30-13:00 Uploading into Oracle EBS 
with Budget Wand and Journal Wand 

 HMS, גילה קובה' גב, דברי סכום 13:00-13:15

 ארוחת צהריים 13:15-14:00

 

 

 
 
 

Agenda 
 

Revolutionising Excel Reporting for Oracle EBS 
 

  .התכנית בכפוף לשינויים
מספר . אך מותנית ברישום מראשההשתתפות אינה כרוכה בתשלום 

.המקומות מוגבל   


