သတင္းထတ္္ ျ္န္ခ်က္

႐ိး းမ္သ္္ Oracle Solution ခ်ကိ အသံးန္ခ်၍ ဒီဂ္စ္တယ္ေျ္
္ ျ္

္ျ္ခ်ကျ္၊ ္ ျ္

္ သ
လ သို႔ိ ဦးတ္္

ာိင္ငံ္ငံရိ းမ္ ္ းအျခ်က္ ငံရ အျ ဂတ္အတြခ်က္ႀခ်ကိိဳတင္ ္ င္္င္ လအ္ငံရိ္းးမ္
ံ
္ စ္ေျသ ႐ိး းမ္သ္္
အန္ခ်က္အ

ခ်က္ ္ းခ်ကိ စျစ္တခ်က္သေျတသျ္ ိဳ

ာ။

္ ္ီ ၂၂ ္ခ်က္၊ ၂၀၁၉ နာငံရစ္ – ႐ိး းမ္သ္္ Oracle solution ခ်ကိ အသံး္ ိဳခ်၍ အန္ခ်က္အ

ာ။ ေျ ေျ

ခ်ကိေျ င္းစ ္ သေျတသျ ္ ိဳ

္ာိင္သ္္္သည့္ စျစ္

စျစ္တခ်က္္ ိဳစထ းသ္္္သည့္ အန္ခ်က္အ

္ာိင္္ျ္အတြခ်က္ Oracle ခ်ကိေျ္ြးန္ယ္

္ေျ္ င္ ္္ဟ ယေျျသို႔ထတ္္ ျ္ေျ ခ်က္

အသံး္ ိဳ္နင္း္ င္္သည့္ းမ္ ျ္ထ ္း ္ းသ္္ အန္ခ်က္အ
္ ျ္

င္း

ခ်က္ ္ းခ်ကိ အ

ခ်က္ ္ း အေျ ၚအေျ္နနံေျသ

းမ္တစ္းမ္္ စ္္ ီး

္ံး္ တ္န္ခ်က္ ္ း

အန္ခ်က္အ

ေျအ င္္ င္ လအတြခ်က္ အဓိခ်က အေျ္း ေျသ အနျ္းခ်ကက ငံရ

“႐ိး းမ္ Customer ေျတြ္္ွ
တခ်ကယ္ ္ငံရိ ္ စ္
အ္္္အေျသြးခ်ကိ

ိအ ္န္ခ်က္ေျတြခ်ကိ ျ း

ိခ်က္သ္္ာ။ Oracle solution ခ်ကိ

္ေျ္ င္ာိင္္ျ္

ခ်က္ ္ းခ်ကိ

ေျအ င္

႐ိး းမ္သ္္ ဒီဂ္စ္အသံးန္ လတြင္

သေျတသျ

္ ိဳ

္ခ်၍

္္ာိင္ေျစ ိသို႔ အန္ခ်က္အ

ခ်က္ သေျတသျ္ ိဳ စီ ံနျ္သို႔န္ြ လဟ းမ္အတြခ်က္

္ င္္သည့္တင္ေျ းာိင္ ငံရ ္ စ္္ ီး

အေျခ်က င္း္ံး

ျ္္းဗ္်ဟ ခ်က္ခ်က္

႐ိး းမ္သ္္ ၂၀၁၉ နာငံရစ္ ဧ္ ီ

ခ်က္ ္ း

္ငံရိ္ ီး ယံ ခ်က္္စိတ္န္္ လ ေျတြေျ ခ်က င္္သည့္

Oracle

Infrastructure

as

႐ိး းမ္သ္္ Oracle platform ေျ ၚတြင္ အန္ခ်က္အ
အ အ င္ းမ္ဏ္၏ အန္ခ်က္အ

ခ်က္ျသို႔္ အန္ခ်က္အ

ေျ

အသံး္ ိဳာိင္ ိသို႔ ျ္သို႔

္ေျ္ င္ာိင္ ိသို႔

Service

ခ်က္ သိေျ

(IaaS)

ိ ိေျခ်က င္း ျ
ြ ္တ္္သည့္

ျ္ေျ္ င္ လေျတြ

ေျ္ငံရွေျ္ း္ျ္းသစ္ လ တစ္န္ စ္တ္္သည့္အတြခ်က္ ႐ိး းမ္ ျ္သို႔ အတူ

ျ္တီးတ္္သည့္အန

ခ်က္တြ္ အ

္

င္ေျ္ ခ်က္ ခ်က္္္သည့္႐လာိင္ သ္္ာ။

XXX

္ငျ္း ငံရ

ံစံခ်ကိ

ထ ္ံး စတင္

္ ိသို႔ Oracle ခ်က စိတ္

Oracle ASEAN ဏ္၏ Regional Managing Director ္ စ္သူ Mr.Cherian Varghese ခ်က ေျ္
ိ ခ်က

ခ်က္ စီ ံနျ္သို႔န္ြ လ

ိ ိတိခ်က္တ္္သည့္ အေျသးစိတ္အန္ခ်က္အ

ာိင္ငံ္ွ္ ဒီဂ္စ္တယ္းမ္

တ္သခ်က္ခ်၍ အေျသးစိတ္ သိ္ငံရိ

္ေျ္ င္သြ း ္္

္ စ္သ္္ာ။
္ လ ္ း

္ေျ္ င္ လေျတြထ္ခ်က အဓိခ်ကခ်က္တ္္သည့္ ျ္ေျ္ င္ လ

ိအ ္န္ခ်က္အ္ အ္င္္သည့္္ င္္သည့္ အန္ခ်က္အ

္ေျ္ င္ထ းတ ္ စ္ တယ္ာ။ ဒ ဟ ္ ျ္

Oracle cloud solutions ာငံရင္္သည့္

အသံးန္

္ေျ္ င္သြ း ္္ ္ စ္သ္္ာ။

ခ်က္စီ ံနျ္သို႔န္ြ လ္ိတ Oracle ္္ွ cloud solution
္ငျ္းေျတြ္္ွ

ခ်ကိ

ံ္နံိဳေျ္းအတြခ်က္

ငံရ င္ခ်ကျ္စျစ္ (Data Lake) အေျခ်က င္အထ္္ေျ

ခ်က္ ္ းစြ ခ်ကိ အန္ိျ္ာငံရင္္သည့္အ ငံရ္ သိ ္း္္္း

တစ္န ္ စ္ တယ္ာ။ ယေျျသို႔စီး ြ းေျ္း
ထိေျ္ ခ်က္စြ

a

သ္္ာ။

္ေျ္ င္ အသံး္ ိဳ လ ၊ စီ ံနျ္သို႔န္ြ လ ္ းအတြခ်က္ Oracle ဏ္၏

ျ္္း ္ ခ်ကိ အသံး္ ိဳသြ း ္္ ္ စ္သ္္ာ။ ထိသို႔အ္ င္ ႐ိး းမ္သ္္ ၄င္းဏ္၏ ျ္္း ္ အသံးန္ စီ ံနျ္သို႔န္ြ လ ာငံရင္္သည့္
အေျထ ခ်က္အခ်ကူ္ ိဳာိင္္ျ္

ခ်ကိ

ိင္း ခ်ကၽြ ္းခ်က္င္ လ ငံရ ခ်က ၻ ္သည့္အသိအ ငံရတ္္ ိဳ

ခ်က္သေျတသျျ္သို႔ စီ ံနျ္သို႔န္ြ လ ိင္း ငံရ သ ိင္း အစဥ္အ

ငံရ စတင္ခ်၍ ႐ံးတြင္းအန္ခ်က္အ

ခ်က္စီ ံနျ္သို႔န္ြ လ

္ံး္ တ္န္ခ်က္ေျတြ

႐ိး းမ္ခ်က Oracle ခ်ကိေျ္ြးန္ယ္အသံး္ ိဳတ ္ စ္ တယ္" ဟ ႐ိး းမ္ဏ္၏ CEO ္ စ္သူ Mr. Hal Bosher ခ်က ေျ္

“ အန္ခ်က္အ

စီ ံနျ္သို႔န္ြာိင္ လသ္္

င္သ္္ဟ ယံ ခ်က္္ထ းသ္္ာ။

ယံ ခ်က္္ လ္ငံရိစြ န္ ငံရတ္ာိ္င္ေျအ င္ အေျထ ခ်က္အခ်ကူ္ ိဳ ငံရ ္ စ္ တယ္ာ။ Oracle ဟ ျ္္း ္
အ ငံရတ္တံ္ိ ္္ စ္တ္္သည့္အ္ င္ အန္ခ်က္အ

္္း

္္္္ယ
ြ ္္နင္း ္ စ္သ္္ာ။

ိအ ္တ္္သည့္ အ္ ္ စ္ တယ္ာ။ ဒီ Oracle analytics solution ခ်က ႐ိး းမ္္ွ္ အန္ခ်က္အ
ိေျခ်က င္း

ခ်က္ ္ း

ြယ္တခ်ကူ အသံးန္ာိင္ေျစ္ျ္ ာငံရင္္သည့္ စီ ံနျ္သို႔န္သ
ြ ူ ္ းသ္္

ာိင္ငံ္ငံရိ းမ္ ္ းအျခ်က္ ငံရ အျ ဂတ္အတြခ်က္ႀခ်ကိိဳတင္ ္ င္္င္ လအ္ငံရိ္ံးးမ္ ္ စ္ေျသ

ေျ္ငံရွေျ္ းေျအ င္္ င္ ္္္သည့္

ခ်က္တြ္

လ ္္ငံရ း

႐ံးေျတြ ငံရ
ခ်က္ေျတြခ်ကိ
္ေျ္ င္တ္္သည့္

္ခ်က္္ငံရိ တယ္ာ။” ဟ

သ္္ာ။

https://www.oracle.com/cloud/index.html တြင္

႐ိုးးမဘဏ္အေၾကာင္း
၁၉၉၃ ခုႏွစ္က စတင္တည္ေထာင္ခခဲ့ည္ဲ ႐ိုးးမဘဏ့္ည္ ျမမ္မာုႏင္ငတငင္ အတးတက္ကးေ့ာ ျ ည္တငင္း ဂၢလက
ဘဏ္တစ္ချ စ့္ည္္။ ုႏွစအ
္ မည္းင္း္ၾကာၾ ားေမာက္မွာ င္ ႐ိုးးမဘဏ့္ည္ လူ႔စငမ္းအားအအင္းအျမစ္စ္၊ မည္း ညာစ္၊ ေကာ္ အတ္
အ ္ခခ်ဳ ္ေအး စ့ညဲ္ အဓကကခ့ည္ဲအခမ္းကးမခားတငင္ မဟာဗခ်ဴဟာကခေ့ာ အင္းုႏွားျမွ်ဳ ္ုႏွမမခားက ့့ာစငာ လ ္ကင္ခခဲ
့ည္္။ လက္အွတငင္ ႐ိုးးမဘဏ့္ည္ တမ္ းအားျ င္ဲ ျမမ္မာုႏင္င္ငံ၏ အႀကားကးဘဏ္မခားစာအင္းတငင္ မ ါတ္ (၅) ေမအာာ၌ အ ္တည္
ေမၾ ား ၀မ္ထမ္းေ ါင္း ၃,၀၀၀ ေကခာ္အွကာ ုႏင္ငတစ္၀မ္းတငင္ ဘဏ္ခေ
ငခ ါင္း ၇၄ ဘဏ္က

ငငဲလ
္ ွစ္ထား့ည္္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တငင္

႐ိုးးမဘဏ့္ည္ ုႏင္ငတကာေငငေၾကးအ အငခ အစည္းျ စ္ေ့ာ International Finance Corporation (IFC) မွ

ထမကး

တက္႐ိုးက္ အင္းုႏွားျမွ်ဳ ္ုႏွေ့ာ ဘဏ္တစ္ခ ျ စ္လာၾ ား Credit Risk Management စ္၊ Finance စ္၊ Treasury စ္၊ Product
Development တ႔က အကင္ဲျမွင္ဲတင္အမ္စ္၊ New Core Banking System က အ့းျ ်ဳုႏင္အမ္ IFC ္ငံ၏ ့းုႏွစ္တာကာလအတငက္
အႀကေ းမမခား ျ ်ဳလ ့္ညဲ္အကူအညာက အအွခခဲ့ည္္။ ထ႔ျ င္ ဂခာမမာာိင္င
မည္း ညာ

အေထာက္အကူမခား

အအွခခဲၾ ား

ငအၾ ်ဳးေအးေအဂခင္စာတစ္ချ စ္ေ့ာ GIZ မွလည္း

အေ့းစားအလတ္စားလ ္ငမ္းမခား့႔

ေခခးေငငထတ္ေခခးျခင္းုႏွငဲ္ တ့္က့္္ပတ္သက္၍

တးတက္မွမခား အအွခခဲကာ လ ္ငမ္းမခား ခခခအထငင္ေကာင္အငက္ုႏင္ခ့
ခဲ ည္္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တငင္ ကက့္င္း္ေအးကမမဏာ တ္း္လာေမာုႏွင္ဲ
ူးေ ါင္း့္ပတ္သက္၍ ျမမ္မာုႏင္င္တစ္၀မ္း့႔ ဒစ္ဂခစ္တ္း္ဘးာေအး၀မ္ေကာင္မလ ္ငမ္းမခား ေကာင္အက
င ္ုႏင့္ည္ဲ Wave Money က
ူးတင္ခ တည္ေထာင္ခခဲ့ည္္။ ႐ိုးးမဘဏ့္ည္ ုႏင္ငတကာ အ အငခ အစည္းတစ္ချ စ့္ည္ဲ LIFT ုႏွင္ဲ လက္တင့္ပတ္သက္၍
ခ ျမမ္မာုႏင္င္ငံ၏
ငအၾ ်ဳးေအးတငင္ အဓကကခေ့ာ အခမ္းကးတစ္ချ စ့္ည္ဲ လ္း္္းာစား ငားကးအတငက္လည္း တးခခခအလ ္ကင္လခက္အွ့ည္္။
္းင္းလ္း္္းာစား ငားကးအတငက္ မ္း့္ာလမ္ုႏင္ငမွ RaboBank ကလည္း မည္း ညာအေထာက္အ ဲမခား ကူညာလခက္အွ္
့ည္္။ ႐ိုးးမဘဏ့္ည္ ျမမ္မာုႏင္င္ငံ၏ ဘးာေအးကး ငအၾ ်ဳးမအတငက္ ကက္လက္ႀက်ဳး မ္းေကာင္အငက္လခက္အွ ါ့ည္္။
Oracle အေျၾကာင္း
Oracle Cloud သ္္ ERP, HCM , CX အ အ င္
အေျ ္ိခ်က

၊

ျ္ေျ္ င္ လ ေျ း

ဥေျ္

ာငံရင္္သည့္

အ ္ငံရ္ငံရိ

အေျခ်က င္း္ံး Database Platform ္ စ္ေျသ Sevice (PaaS)

အန္ခ်က္အ

ခ်က္

္ခ်က္္ငံရိသ္္ာ။ Oracle (NYSE: ORCL) ာငံရင္သည့္္
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