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Oracle University hivatalos oktatóközpont

▪ Tantermi képzések

▪ Meghirdetett tanfolyamok

▪ Privát, testreszabott tanfolyamok
▪ Live Virtual Class
▪ Digitális képzések

▪ Training On Demand
▪ Learning Subscription
▪ Mentoring

Saját fejlesztésű tanfolyamok
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Webváltó bemutatkozás:
Oktatás



▪ Üzemeltetés (Ops)

▪ Fejlesztés támogatás (DevOps)

▪ Konzultáció

▪ Cloud Migration Jumpstart Pack
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Webváltó bemutatkozás:
Szoftver infrastruktúra támogatás



▪ Egyedi szoftverfejlesztés

▪ On-site support

Elmúlt hét évünk statisztikája
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Webváltó bemutatkozás:
Szoftverfejlesztés



Fejlesztési referencia példák

▪ realCity

▪ MVH

▪ Banki referenciák
Csaláskezelő rendszer
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The biggest advantage of Forms is that it has 
about 20 years of rapid application 
development history.  

As a result, productivity can be very high - in 
my case I always felt I could develop and 
deploy in 1/2 to 1/5 the time of any other 
language I wanted to use. 
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Forms fejlesztés
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Miért érdemes modernizálni?
▪ Nehéz integrálni új technológiákhoz őket

▪ Egyre nehezebb Forms fejlesztőket találni

▪ Regression problémák

▪ Verziókezelés nem vagy csak nehezen megoldható

▪ A felhasználók igényeire nehezebben / lassabban lehet
reagálni

▪ Megszűnik a keretrendszer 
támogatása



A modernizációs projektek problémái
▪ A Legacy rendszer fejlesztőinek nincs rá idejük

□ Jelentős paradigma váltást igényel
□ 100+ technológia amiből választani kell (helyesen)
□ Közben tartsák is karban a meglévő fejlesztéseket...

▪ Fejlesztői csapat bővítése az új 
technológiát ismerő emberekkel
□ Üzleti folyamatok ismeretének hiánya
□ Technológiai "kapzsiság„

▪ Változások követésének problémája
□ Nem lehet megállítani az életet egy üzleti 

területen, azért mert épp szoftver átalakítás folyik
□ Tiger team effektus
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▪ Dobozos termék
Egyre többen döntenek úgy, hogy inkább dobozos 
termékhez igazítják az üzleti folyamatokat
De nem mindenre létezik dobozos termék

▪ Outsourcing
Sok esetben a fejlesztések kiszervezése megoldásnak 
tűnik
Viszont, üzleti tudás hiányában a beszállítók 
hatékonysága kisebb lehet mint a házon belüli 
fejlesztéseké

▪ A házon belüli fejlesztés folytatása a nehézségek 
ellenére
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Mi lehet a megoldás?
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A mi megoldásunk
Koncepció
▪ Az üzleti tudással rendelkező Forms

fejlesztők együtt dolgoznak a Java 
fejlesztőkkel. 
Egy közösen használt fejlesztőeszközzel. 

▪ Az elkészülő alkalmazás a már 
bevált és a Java fejlesztők által 
ismert open source
megoldásokra épül



Ügyfél:

Amikor megszületik a döntés a modernizációról, 
akkor a következő kérdés mindig az, hogy de 
hogyan? 

A hogyan?-t sokféleképpen fel lehet tenni?
▪ Hogyan lesz nekem modern alkalmazásom ami még talán 

többet is tud mint a mostani?

▪ Hogyan fogok olyan eszközöket/csapatokat találni, amelyek a 
segítségemre lesznek?

▪ Hogyan fogjak neki?

▪ Hogyan képzeljem el a modern alkalmazásomat?

▪ Hogyan…?
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Projekt tapasztalatok



Amikor egy modernizációs feladatban találjuk 
magunkat, akkor nekünk is kérdéseink vannak:
▪ Mi a cél?

▪ Hány modul van?

▪ Modulok kategorizálása: Lekérdező, adatrögzítő, riportáló, 
egyéb alapján.

▪ Hány felület van? Hány Report van?

▪ Az üzleti logika hol van? Adatbázis oldalon? Forms oldalon? 
És mi lenne a szimpatikus?

▪ A rendszernek létezik-e bármilyen dokumentációja? A 
fejlesztője elérhető-e, tudunk-e vele beszélni?
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Projekt tapasztalatok



Amikor egy modernizációs feladatban találjuk 
magunkat, akkor nekünk is kérdéseink vannak:
▪ Felhasználókkal tudunk-e egyeztetni, illetve velük 

közösen az igényeket kitalálni?

▪ Hány felhasználó van? Milyen jellegű napi feladataik vannak?

▪ Milyen külső rendszerintegrációk vannak?

▪ Hány felület van? Hány Report van?

▪ Az üzleti logika hol van? Adatbázis oldalon? Forms oldalon? 
És mi lenne a szimpatikus?

▪ Authentication and authorization
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Projekt tapasztalatok



Amikor egy modernizációs feladatban találjuk 
magunkat, akkor nekünk is kérdéseink vannak:
▪ Adatbázis kérdése: Kódtisztítás, normalizálás, teljes újra 

tervezés, vagy valami más?

▪ Igény-e, hogy a jelenlegi és az új rendszer (moduljaiban 
részben-egészben) működnek-e egymás mellett? Továbbá mi 
az átállás folyamata?

▪ Kik állnak a rendelkezésre a modernizáció során és a 
modernizáció befejeztével?

▪ A Projekt végeztével hogyan történik a 
továbbfejlesztés/karbantartás?
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Projekt tapasztalatok



További kérdések:

▪ Fejlesztőeszközök

▪ Módszertanok

▪ Tesztelés

▪ Verziókezelés

▪ Pilot

▪ Oktatások

▪ Külső eszközök

▪ Projektek 
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Projekt tapasztalatok

▪ Emberek

▪ Pénz

▪ Design

▪ Dokumentáció

▪ Security

▪ Microservices

▪ Queue
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A mi megoldásunk
Saját fejlesztésű modernizációt támogató 
programcsomag

▪ DevBench
□ UIBuilder
□ AppDesigner
□ Forms plugin
□ További plugin-ok



▪ Open source technológiákra épülő "keretrendszer”

▪ Cél: minimális kóddal működő alkalmazásokat készíteni
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UIBuilder
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UIBuilder
https://uibuilder.devbench.io
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UIBuilder
Példa alkalmazás: https://example.devbench.io
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UIBuilder
Példa alkalmazás: https://example.devbench.io
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UIBuilder
Példa alkalmazás: https://example.devbench.io
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UIBuilder
Tutorial: https://uibuilder.devbench.io/tutorial-v1/
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UIBuilder
Forráskód: https://gitlab.com/devbench/uibuilder
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UIBuilder
Jetbrains
Idea plug-in



▪ A kollaborációt segíti majd elő a két fejlesztői csapat között

▪ Integrálja a legacy rendszer fejlesztőit 
a modernizációs projektbe

▪ Elősegíti a felületek fejlesztését 
(WYSIWYG szekesztő)

▪ Megkönnyíti a fejlesztés dokumentálását

▪ Lehetővé teszi, hogy a fejlesztés közös 
web platformon történjen

▪ Cloud / private cloud
□ Rolling update
□ Mindig a legfrissebb verzió van mindenhol
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AppDesigner
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AppDesigner
Entitás szerkesztő
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AppDesigner
Alkalmazás vezérlés szerkesztő
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AppDesigner
WYSIWYG felhasználói felület szerkesztő
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AppDesigner
Beépített eclipse alapú IDE



▪ Elősegíti a Forms elemek 
konvertálását az AppDesignerbe
egy definiálható mértékben

▪ Ez nem "silver bullet„, de jelentős 
segítséget nyújthat a modernizáció 
felgyorsításában
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Forms Plug-in



32

Forms Plug-in
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Forms Plug-in



Köszönöm a
figyelmet!

További információ, ingyenes konzultáció:

Gere István:

▪ istvan.gere@webvalto.hu

▪ M: +36-30-305-8082
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