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  אורקל בחנות תמיכה שירותי הארכת
 

  ברשת הארך ,זמן חסוך
 

 :אורקל חנות באמצעות ברשת להארכות המעבר את עשו שכבר אורקל לקוחות של הרבים לאלפים להצטרף נהדרות סיבות חמש הנה

 

 

 

 

 .ובטוחה ,תשלום ללא ,מהירה אורקל חנות של ההפעלה :קלה כניסה  .0
  .2471 באינטרנט בעתיד ובהארכות ,בעבר בהארכות ,בהמתנה תמיכה בהארכות צפו :עת בכל גישה .2
  .שלך הארגון בתוך שלך התמיכה הארכות את ושתף בקלות נהל :פשוט ניהול .3
  .תשלום אפשרויות של במגוון שימוש תוך ,פשוטות הקלקות מספר בעזרת באינטרנט ההארכה את בצע :בזמן חיסכון .4
 .סיוע לספק כדי זמין אורקל של התמיכה הארכת נציג nA :שוטף סיוע .1
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  תמיכה שירותי הארכת וקבלת גישה

  להארכה תזכורת באמצעות תמיכה שירותי להארכת גישה
 

 לכך ממתינה התמיכה שירות הארכת כי המציינת ל"דוא הודעת לך תישלח ,לפקוע אמורה שלך התמיכה שירות שהארכת לפני ימים 021
 ואת (שלך המשתמש שם היא שלך ל"הדוא כתובת) שלך המשתמש שם את מכילה ל"הדוא הודעת .אורקל בחנות אותה שתקבל
  :לצורך LRU-ה קישורי

 
 מהיר בהליך הארכה 

 הארכות ניהול  

 להם זכאי שאתה מבצעים 

 

 
 

 .אותה לאפס  ניתן ,הסיסמה את שכחת אם שלך והסיסמה המשתמש שם של אימות לבצע תתבקש
 
 

  הראשונה בפעם להתחברות הערה
 

 המשתמש שם את והזן קיבלת אותה ל"הדוא בהודעת סיסמה אפס בקישור בחר ,אורקל לחנות הראשונה בפעם מתחבר אתה אם
  .ל"הדוא עם המסופק (שלך ל"הדוא כתובת)
 

 איפוס' על לחיצה ידי על .שלך לחשבון המשויכת ל"הדוא לכתובת יישלח שלך הסיסמה את לאפס כיצד הוראות המכיל אלקטרוני דואר
  .חדשה סיסמה ליצור תוזמן הודעה באותה 'סיסמה

 
 שלך הפרופיל את ליצור כדי שלך לחשבון הקשור מידע עם מראש שמולא ההרשמה טופס את וסיים אורקל לחנות היכנס מכן לאחר
  .אורקל בחנות

 

https://profile.oracle.com/myprofile/account/forgot-password.jspx
https://profile.oracle.com/myprofile/account/forgot-password.jspx


 הארכת שירותי תמיכה בחנות אורקל :מדריך למשתמש

1 
 

 
 

 .אורקל בחנות הבית דף אל תועבר ,הושלם אורקל בחנות שלך שהפרופיל לאחר
 .באורקל שלך התמיכה שירות הארכת אל לגשת מוכן להיות אמור אתה כעת

 
 .FAQs Account Oracle -ב בקר ,אורקל לחשבון הקשורות בעיות או שאלות לך ויש במידה

 
 
 
 
 
 
 
 
 

הזן את המידע הדרוש והקלק 
 " צור פרופיל לחנות"על 

http://www.oracle.com/us/corporate/contact/about-your-account-070507.html#faq
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  אורקל חנות באמצעות תמיכה שירותי להארכת גישה
 

 .Page Home Store Oracle - אורקל חנות של הבית מדף התמיכה שירות להארכת לגשת תוכל ,הכניסה לאחר ,לחילופין
 

 
 
 
 
  

הארכות שירותי תמיכה "הקלק על 
לצפייה בהארכות שירותי " בהמתנה

 תמיכה בהמתנה

https://shop.oracle.com/contract/0
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 :כדלהלן תוצג בהמתנה התמיכה שירות הארכת רשימת
 

 
 
 

 פרטי הם אלה .לבדוק רוצה היית שאותו התמיכה שירות הארכות מספר על הקלק בהמתנה התמיכה שירות הארכות רשימת מתוך
 .שיוצגו התמיכה שירות הארכת

 

 
 
 

 ".tuokcehC" על הקלק ,להמשיך מוכן כשתהיה
 
 

  

" הארכות שירותי תמיכה"הקלק על 
 .לבדיקת הפרטים

 "tuokcehC" על הקלק
 .להמשיך מוכן כשתהייה
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  תמיכה שירותי הארכת את קבל
 

 .שלך ההזמנה את ולבצע לאשר כעת תוכל
 

 
 
 

  :הבאים לשלבים ביחס הדרכה תקבל ,שלך ההזמנה את ובצע אשר בדף
 לחצן על לחץ :חיוב "tidC" להזין תוכל ,קיימת לא הנוכחית הכתובת אם .לחיוב הכתובת או הקשר איש את לשנות7לעדכן כדי 

 חייבים ההזמנה על לחיוב והכתובת הקשר איש ,התשלום כשיטת מסומן "הרכש הזמנת בעת שלם" אם .לחיוב חדשה כתובת

 .המצורפת הרכש הזמנת שעל לאלה להתאים

  לחצן על לחץ :תשלום שיטת "tidC" התשלום בשיטת לבחור כדי (או ,חשבונית ,רכש הזמנת ,אשראי כרטיס ,למשל FEtP.)  

o להתקבל עשויות מסוימות במדינות הזמנות) למדינה בהתאם להשתנות עשויות הזמינות התשלום שיטות :הערה 

 (.זמינה אינה הרכש הזמנת אם ,רכש מהזמנת פטור של חתום טופס באמצעות

o לחילופין .מחדל כברירת 'חשבונית עם שלם'כ לתשלום תוגדר תמיכה שירותי הארכת של אוטומטית הארכה :הערה, 

 שירות הארכת של ההתחלה מתאריך ימים 32 עד (רכש הזמנת ,אשראי כרטיס) חליפית תשלום שיטה להזין ניתן

 .התמיכה

  על לחץ ,הדף בתחתית :והגבלות תנאים "Terms and Conditions" לתנאים" מסכים אני" תיבת את ולסמן בהם לעיין כדי 

  .הרכישה עם ולהמשיך "ולהגבלות

  טכנית תמיכה שירותי ומכירת באורקל אחסון הסכם (ASST:)  כדי ההכרחיים והגבלות התנאים את מכיל זה שירותים הסכם 

 עם שלך הראשונה ההארכה לצורך נחוץ והוא ,אורקל של לחומרה טכנית תמיכה שירותי או7ו תכנית של ישירה הארכה על להקל

 קבלת הרכישה עם להתקדם כדי "השירות הסכם את מקבל אני" תיבת את וסמן לעיון "השירות הסכם" על הקש .אורקל חברת

 .אורקל בחברת שלך התמיכה שירותי את מחדש אתה בה הראשונה בפעם רק נדרשת ASSn הסכם

  הזמנה בצע" על לחץ ,מוכן וכשתהיה הדיוק למען בהזמנה שוב עיין :ההזמנה ביצוע."  

 איש לשינוי "tidC" על הקלק
  .כתובת או  לחיוב הקשר

 

 לשינוי "tidC" על הקלק
  התשלום שיטת

 

 עם להסכמה התיבה את סמן
  (ישים אם שירות והסכם) התנאים

 

 ההזמנה לקבלת הקלק
 שירותי להארכת
  .התמיכה
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  תמיכה שירותי הארכת קבלת אישור

 .ההזמנה סיום אישור הודעת תציג המערכת

 
 

 .אורקל חנות של ההודעות במרכז יירשם החנות ידי על קבלה ל"ודוא ההיסטוריה למדור תעבור שהתקבלה ההארכה

 

 ,"היסטוריה"ב בחר .הוזמנו7שהתקבלו כאלה או לפעולה הממתינות תמיכה שירותי בהארכות לצפייה "פרטים הצג" על הקלק הבית מדף
 התמיכה שירות הארכת" הקישור על הקלק ."הודעות" הלשונית על לחץ מכן ולאחר לבדוק שברצונך התמיכה שירות הארכת על הקלק

  .הקבלה ל"דוא פרטי את להציג כדי "התקבל – אורקל של

 

 

 
 

 

 
 
 

הצגת הודעה על אישור 
 .ההזמנה

 

ועל ההודעה " הודעות"הקלק על לשונית 
 –הארכת שירותי התמיכה של אורקל "

 . ל הקבלה"להצגת פרטי דוא" התקבלה
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  תמיכה שירותי הארכות של אוטומטית הארכה אימות
 

 צורך אין .'אוטומטית הארכה' של ההארכה בשיטת תמיכה שירות בהארכת לבחור תוכל בהמתנה תמיכה שירות הארכות דף מתוך
  .שלך הקניות לסל תמיכה שירות הארכות בהוספת או הקופה דרך במעבר

 

 
 

 הקישורים על לחיצה ידי-על 'חיוב'ו 'מחיר הצעת' ',הלקוח פניית' פרטי את לעדכן תוכל .יוצגו התמיכה שירות הארכת על הפרטים
  .התשלום אמצעי את לעדכן כדי "שנה" על ללחוץ תוכל ',התשלום פרטי' את שבחנת לאחר .המתאימים

 

 

 'אוטומטית הארכה' על הקלק
 לבדיקת התמיכה שירות בהארכת
  .הפרטים

 

 לפי מחיר הצעת עדכן' על הקלק
 לפי חשבונית עדכן' או 'הפרטים
 .הרצויים השינויים לעריכת 'הפרטים

 

 מידע" לשינוי 'שנה' על הקלק
 .הנוכחי "תשלום על
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 תינעל ההארכה שלאחריו ,ההתחלה מועד לפני ימים ושתיים שלושים עד לעדכן ניתן "אוטומטית הארכה" בשיטת הארכות על המידע את
 .ההתחלה תאריך לפני ימים שלושים אוטומטי באופן תוזמן ההארכה .שינויים בה להכניס יהיה ניתן ולא

 

  שנים למספר תמיכה שירותי להארכת אפשרות
 

 ישירות שנים שלוש של לתקופה אחת משנה שלך התמיכה תקופת את להאריך כעת תוכל ,תמיכה שירותי של מסוימות הארכות עבור
 והפחתת במיוחד נמוך מחיר על שלך התמיכה תשלום נעילת של היתרון את לך נותנת שנים למספר תמיכה שירותי רכישת .אורקל בחנות
 .השנתי הרכש בתהליך הכרוכות הניהול עלויות

 
 אפשרויות נתוני מסד ,אורקל נתוני מסד על תמיכה הכוללים תמיכה שירותי להארכות כיום מוגבלת שנים למספר ההארכה אפשרות

Enterprise Edition, ומוצרי Database Enterprise Management (הזמנה מסמך אותו על אורקל נתוני מסד עם נרכשו אם) ואשר 
 .לשנה שנתיים ב"ארה דולר 11,111-מ פחות הינם עבורם התמיכה דמי

 
 ,התבצע שהתשלום ומרגע ,התמיכה תקופת לפני מראש במלואם ישולמו הטכנית התמיכה דמי ,הטכנית התמיכה בפוליסת שמתועד כפי

 .להחזרה ניתנים אינם ששולמו והסכומים לביטול ניתנת אינה טכנית תמיכה לשירותי שלך ההזמנה
 

 אפשרות של הימצאות לזיהוי בהמתנה התמיכה שירות הארכת בדף יסומנו שנים למספר להארכה הניתנות תמיכה שירותי הארכות

 .שנים למספר להארכה

 

לבקשת הצעת מחיר ' בקש הצעת מחיר'הקלק על 
 .התמיכה למספר שנים מנציג מכירות

 החיסכון סכום הוא 'עד חסוך'
   .שנים לשלוש
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 את ולקבל לעיין תוכל ואתה ',שנים למספר לסיוע בהמתנה' ל ישתנה הסטטוס ,שנים למספר מחיר הצעת לקבלת בקשתך הגשת עם

  .אורקל בחנות התמיכה שירות הארכת את יעדכן אורקל מכירות שנציג לאחר התמיכה שירות הארכת
 
  

תווים לתיאור הצעת המחיר המבוקשת למספר  0,811הזן עד 
ל אשר יועבר לנציג מכירת "ליצירת הדוא StESשנים ולחץ על 
 .התמיכה שלך
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  החנות של נוספות פונקציות

  תמיכה שירותי הארכת הזמנת למסמך גישה
 

 שיתוף' ראה) 'צופה' או 'משתתף' בתפקידי ,שלך הארגון חברי ,Single Sign-On חשבון באמצעות אורקל חנות אל הכניסה לאחר
  .בחנות המוצג המידע את משקף אשר ההזמנה מסמך של עותק ולהוריד לגשת כעת יוכלו ('תמיכה שירותי בהארכת

 
 .שלך התמיכה שירותי הארכת לגבי מפורט מידע לך נותן שלך ההזמנה מסמך

 
 :הבאים בעמודים "הזמנה מסמך" הקישור על לחיצה ידי על לך זמין ההזמנה מסמך

 בהמתנה תמיכה שירות הארכת 

 התמיכה שירות הארכת סיכום 

 בהזמנה חיסכון 

 הקופה דרך יציאה 

 
 

  תמיכה שירותי של עתידית להארכה או שהתקבלה להארכה גישה
  

Store Oracle  אורקל חנות של הבית מדף עתידיות ולהארכות הוזמנו7שהתקבלו התמיכה שירותי להארכות לגשת תוכל ,הכניסה לאחר
Page Home. 

  

ועקוב אחר " מסמך הזמנה"הקלק על 
או להוריד את מסמך 7ההוראות כדי לגשת ו

 .  ההזמנה שלך להארכת שירותי תמיכה
 

https://shop.oracle.com/contract/0
https://shop.oracle.com/contract/0
https://shop.oracle.com/contract/0
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  שלך המחוונים לוח אל גישה
 

 ,שלך התמיכה שירות להארכת בנוגע למידע וקלה מהירה גישה מספק (שלך לשם מתחת "שלך החשבון"ב בחר) שלך המחוונים לוח
 .מכירות ומבצעי

 

 
 
 

מידע על הפרופיל 
 .שלך

תאריך ביקור 
 .אחרון

 :שירותי תמיכהמידע על 
היסטוריה , צפייה בהארכות בהמתנה

 . 'וכו, ועתידיות  וברשימות שיתוף

 .הזמנות .חיסכון בהזמנה

ואז , "החשבון שלך"הקלק על 
" שירותי תמיכה"בחר ב

לצפייה באפשרויות לגישה אל 
התקבל , "בהמתנה"

והארכות "( היסטוריה)"
 ".  עתידיות"שירותי תמיכה 
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  תמיכה שירותי בהארכת עזרה בקשת
 

 רוצה היית שאותה תמיכה שירותי הארכת על לחץ ,הרשימה מתוך .ובעתיד בהמתנה תמיכה שירותי הארכת עבור עזרה לבקש תוכל

 של המכירות לנציג תועבר בקשתך ".סיוע בקשת" הקישור על לחץ אנא ,שלך התמיכה שירות הארכת לגבי שאלות לך יש אם .לבדוק

 .התקבלה לסיוע שלך שהבקשה ל"בדוא אישור ותקבל ,שלך אורקל תמיכת

 

 

 .לסיוע בקשתך עבור טקסט להזין תתבקש
 

 
 

  תמיכה שירות בהארכת שיתוף
 

  .תמיכה שירותי בהארכת פעולה לשיתוף מרובים משתמשים להוסיף לך מאפשר התמיכה שירות בהארכת שיתוף
 

 הגישה על בהתבסס ,צופה בתפקיד או משתתף בתפקיד נוספים משתמשים עם שלך התמיכה שירות הארכת את לשתף תוכל
  :המבוקשת

 .  תווים לתיאור העזרה המבוקשת 1,800הזן עד 
 

ל "ליצירת דוא" מבקש סיוע"הקלק על 
 .אל נציג מכירות התמיכה שלך

תקבל עותק . ל"ליצירת הדוא StESלחץ על 
 .לתיבת הדואר הנכנס שלך
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  סיוע ובקשת קבלה ,צפייה :משתתף תפקיד
  סיוע ובקשת צפייה :צופה תפקיד

 .(ל"דוא דומיין באותו להיות צריך המתווסף המשתמש :הערה)
 

 ".שיתוף" לשונית אל עבור ,תמיכה שירות הארכת סיכום בדף
 

 

 

 

" הוסף משתמש או רשימה"הקלק על 
 ".שיתוף שירותי תמיכה"לגישה אל מדור 

, הזן את פרטי המשתמש
סמן את תיבת התפקיד 

 ".שיתוף"והקלק על 
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  -ל מחיר הצעת הגשת פרטי עדכון
 

 .בהמתנה תמיכה שירות הארכת על הבעלות את לשנות תוכל

 ".-ל מחיר הצעת הגשת פרטי עדכון" על לחץ ,בהמתנה תמיכה שירות הארכות מתוך

 

 בנוגע קשר יצירת לשם הבאים המידע פרטי את לספק יש ,תמיכה שירות הארכת עבור "-ל מחיר הצעת הגשת" פרטי את לעדכן מנת על
  :החדשה המחיר להצעת

 פרטי שם  

 משפחה שם  

 (דומיין באותו להיות חייבת) ל"דוא כתובת 

 כתובת  

 טלפון 

 
 .החנות חשבון אל המקורית המחיר מהצעת התמיכה שירות הארכת את מעביר מחיר הצעת להגשת הקשר איש שינוי

 
  

 הצעת הגשת פרטי עדכן" על הקלק
 בבעלות שינויים לביצוע "-ל מחיר

 .תמיכה בשירותי ההארכה על
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  הלקוח של הפנייה שדה את עדכן

  .פנימיות מעקב למטרות אותך לשמש עשוי 'הלקוח פניית' השדה

  ".הלקוח פניית" על לחץ התמיכה שירות הארכות סיכום דף מתוך

 

 

 

  

 על המידע להזנת "tidC" על הקלק
 .הלקוח פניית

 הזנת לסיום "ShmbdC" על הקלק
 .הלקוח פניית
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  תמיכה שירותי הארכת פרטי הורדת

  :רגילות VSC הורדות

  .tSC לקובץ שלך התמיכה שירות הארכות לגבי (01,111 שורה גבול) מידע להוריד ניתן

 :הורדה סיכום
 (:שהורדו הנתונים על מוחלים כלשהם דף מסנני) הבאים במסכים "פעולות" תחת "הורדה" הפריט מתפריט סיכום ח"לדו לגשת ניתן

 קניות עגלת בדף בהזמנות וחיסכון ,עתידיות הארכות ,והיסטוריה המתנה בהארכות צפייה ,היסטוריה ,בהמתנה תמיכה שירות הארכת
  (.הקניות עגלת אותה בתוך התמיכה שירותי הארכות לכל) פעילה

 

 (שורה הגבלת ללא) שהורד המידע על .בהמתנה התמיכה שירות הארכת בדף "הורדה" מהקישור גם הסיכום ח"דו אל לגשת ניתן
 .המסך של ימין בצד נמצא "הורדה" הקישור .דף מסנני שום מוחלים לא אלה חות"בדו

  :מפורטת הורדה
  .בהמתנה תמיכה שירות הארכת במסך "הורדה" מהקישור רק מפורט לדיווח לגשת ניתן

 

 

 

ולאחר מכן " nkCdeAA"הקלק על 
להורדה " SeoAneoi"על 

 . בפורמט סיכום

להורדה " הורדה"הקלק על 
ח "דו"או " ח"סיכום דו"בצורת 
 ".מפורט
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 :הבאים השדות את כולל המפורט ח"הדו  :הבאים השדות את כולל המסכם ח"הדו 

 תמיכה שירות מספר 

 לקוח 

 סופי משתמש  

 סיום ותאריך התחלה תאריך 

 היסטוריה" ממסכי רק להורדה) רכש הזמנת מספר" 
 "(והיסטוריה בהמתנה צפייה"ו

 לקוח פניית 

 יש אם ,תמיכה לשירותי הערות 

 מטבע 

 סכום 

 מחיר הצעת להגשת קשר איש 

 משתמש שם SSE 

 סטטוס 

 בהזמנה חיסכון 

 ההארכה אופן 

 השותפים מספר 

 משתמש שם לפי לאחרונה עודכן 

 

 תמיכה שירות מספר 

 לקוח 

 סופי משתמש 

 סיום ותאריך התחלה תאריך 

 שירות רמת 

 מוצר 

 מספר7תמיכה מזהה tSC 

 מופע מספר 

 כמות 

 סידורי מספר 

 ב הותקן -

 מכירה הזמנת מספר 

 היסטוריה" ממסכי רק להורדה) רכש הזמנת מספר" 
 "(והיסטוריה בהמתנה צפייה"ו

 לקוח פניית 

 יש אם ,תמיכה לשירותי הערות 

 מטבע 

 סכום 

 מחיר הצעת להגשת קשר איש 

 משתמש שם SSE 

 סטטוס 

 בהזמנה חיסכון 

 ההארכה אופן 

 השותפים מספר 

 משתמש שם לפי לאחרונה עודכן 

  רכש הזמנת מספר לפי תמיכה שירותי אחר חיפוש
 

 .והיסטוריה בהמתנה בהארכות צפייה ומדף ההיסטוריה מדף FE מספר באמצעות שהתקבלו תמיכה שירות הארכות אחר לחפש תוכל
  .'ביטוי'ב הרכש הזמנת מספר את הזן .'רכש הזמנת מספר' בערך בחר ',טור'-ב ".מסנן"-ב בחר ,"פעולות" תחת

 
 

 

  

 ".פילטר"-ובחר ב" nkCdeA"הקלק על 
 .  'טור'תחת ' מספר הזמנת רכש'בחר ב
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  עזרה לנושאי גישה
 

 .המסך בתחתית אורקל חנות של Help renewal service support my Renewing דף אל לגשת גם ניתן

 

 

 

 

  

 אורקל בחנות תמיכה שירותי הארכת :למשתמש מדריך

 2106 יולי

 

 אורקל חברת

  :ראשי משרד

500 Oracle Parkway 

Redwood Shores, CA 94065 

U.S.A. 

 :ופניות לשאלות

 1.650.506.7000+ :טלפון

 1.650.506.7200+ :פקס
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