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خۆیۆان  ا ئیشی ئێمە یارمەتی دان بە بەڕێوەبەرە کۆردەکان بۆۆ  اۆایکی کۆمناایاکۆان  ا اادۆاا ای●
.بیزینێسیان بە گشتی ڤاڵت 

کاای ااا ڤۆاڵت یەکێک لە تایبەت مەا یەکاامان ،درۆدت کردای پڕۆگرامی بە کواڵیتی دەرۆ بۆ تاجیرە●
ا پەڕە پێ اای بیزینێسەکاانیان بۆ گشتی ڤاڵتە عەرەبیە کان هەیە ،

ای دۆاپۆرتێکی گرااپی زێرین بە تواااا ترین ئەا از یاران کۆرددتاای لەگەڵەا بەس بۆ پێشکەش کرد●
باشتر بۆ هەموا ڤاڵتەکان تێکۆشاای بە دۆز ا تێکنۆ لیژیکی بەرێوە دەبات

دابەشکاری
زێرین
یەکمین پڕۆگرام دابەشکاری ئۆاالین

بەرژەاەا ی ئیمە
ۆمناایاکئیستراتێژیااداا ایبۆزێرین

ەاتواپێشککەکرداەتۆماراوێشێوازێکی
ۆبژمێریاریافرۆشپرۆگرامەکاایترین
جیهانگشتیلەکۆردڤاڵتیاایهاا

.دەکاتپێشکەش

ئیشی ئێمە
ییەنپشتدائیمدەبێزێرین

لەدەرکەاتواییبۆ.بگرێحیسابەکاای
ستیپێویبتوااێکەگرینگەزۆرداداهات
.ب اتەاەااڵمحیسابەکانییەن

بەبەرهەمێدائیمدەدینهەالئێمە●
بەتایبەتخزمەتیبەامینادیبارخی
.ب ەینحیسابییەن
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بەڕێوەبەڕی تەلەبیەی مەا اابەکان
تەرخان ا ڕەتی داااکاریەکاای ئۆاالین  لە دەر دەدی 
بەڕێوەبەری  فرۆش

بەڕێوەبەری دابەشکاری ا دابەشکارەکان
ی هەلبژاردای پسواڵەکاای رۆژااە بۆ دابەشکردن ،راپۆرتەکاا

رۆژااە ی دابەشکردن بۆ تیمی دابەشکاری

داری، خزااەمەخزەن داری
اابارگرداای یشرفتە ا کنترل صن اقهای توزیع ا پخش

دابەشکاری
دەدت گێشتنی ئۆاالین

بە کەڵک اەرگرتن لە داایین ئاپ یتەکان دەتواان لە هەر 
کات بە زاایاریەکاای پێویستان دەدت پەیا بکەن
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{فرۆشی ڤیزیت}مەندووبئەپڵیکیشێنی 
داااکاریەکاای ئۆاالین بەڕێوەبەری کەن

زاایاری لە داایین باری قەرزی ییەن حیسابەکان
مەا ااب راپۆرتی قەرزی ییەن 
حیسابەکان بە جۆری ئۆاالین تۆمار 
دەکات

زاایاری لە ارخ ا مااەاە
مەا ااب لە ارخی بەرهەمەکان ا 
مااەاەی کااڵکان بە جۆری ئۆاالین 

زاایاری هەیە

پەیوەا ی دەگرێ لەگەڵ تەبلێت ا مۆبایل
ە ئەپڵیکیشێنی مەا ااب دەتوااێ ل
دەر مۆبایل ا تەبڵێت تەرخان ببێ

دایرێکتۆری مەا ااب بە هۆی ئیستراتێژی
ئیستراتێژیمەا ااب بە هۆی 

دایرێکتۆری بەڕێوەبەری فرۆش کە لە 
دیستێم تۆماری دەکات ئیشی خۆی 

دەکات

تۆمار ا اەرگرتنی داااکاری 
ئۆاالین ا ئۆفالین

زاایاری لە شوێنی 
ییەن حیسابەکان 
لە دەر خەریتە
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ئۆناڵینکاتالۆگ 
ااداا ن ا ایشان دان باشتری بەرهەمەکان بە هۆی مەا ااب

ایشاا اای کااڵ ئۆفێر 
دارەکان ا ئەا کااڵاەیکە 
خەاڵتیان لە دەر تۆمار 
کرااە

گرااپی ایشاا ان 
بەدکێتی بەرهەمە دیاری 
کرااەکان

دراادت کردای #
بۆکااڵکان 

خوێن اەای بارکۆد بە 
مۆبایڵ ا تەبلێت
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پڕۆگڕامی 
شوێنگیری
بەڕێوەبەری دەیاڕە ا مەا اابەکاای دابەشکاری

شوێنگیری ییەن حیسابەکان
ان ایشان دان دەردااە دەرکەاتواەک

رۆژااە لە دەر  خەریتە

شوێن بەا ی  خەریتەی مەا اابەکان 
، ایشاا ان شوێنەکان فرۆشتن،اەفرۆشتن

دەردان ، دەراەداای ییەن حیسابەکان لە 
دەر خەریتە

ایشاا ان گرااپی ییەن حیسابەکان 

اختصاص اقاط ا ایکواهای تصویری 
بە مشتریان بر رای اقشە

بەڕێوەبەڕی  دەیاڕە ا مەا اابەکاای دابەشکاری 

ی رۆشتنی دەیاڕەکاای دابەشکاریشاا ان  ا
ا مەا اابەکان بە جۆری ئۆاالین
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مەندووبەکانشوێنگیری 
زاایاری لە شوێنی کارکەرەکەتان

؟مەا ااب دەرداای ییەن حیساب ئەکات
تۆماری شوێنی ییەن حیسابەکان

ا یەک خستنی شوێنی 
مەا اابەکان

؟دەیاڕەی دابەشکاری لە کوێیە
ایشاا ان شوێنەکان تەحەڕۆک 

دەیاڕە بە جۆری رۆژااە

؟ییەن حیساب لە کوێیە
شوێنگیری ییەن حیسابەکان بە
جۆری داااای ااشەی اەهێنی لە 

دەر خەریتە

؟مەا ااب لە کوێیە
پێکهێناای دەرهاڵی راپۆرت ا 

. کاتی مەا ااب



8

ی دابەشکار کات ا شوێنی دابەشکردا
پسواڵە لە دەر دایرێکتۆری ایشان 
دەدات

تۆماری کاتی دراای پسواڵە

دابەشکار دەتوااێ داایین قەرزی 
ییەن حیساب راپۆرت ب ا

راپۆرتێ لە داایین باری قەرزی ییەن حیساب 

ۆماری دابەشکار دەتوااێ لە کاتی دراای کااڵ یا ت
اەرگرتنی ارخی ردی ی کااڵ ااپ بکات

ااپی حیسابی ییەن حیساب لە کاتی دابەشکاری

دابەشکاری چاالک 
بەڕێوبەری دابەشکاری

شوێن گیری ئۆاالینی گرااپی دابەشکاری

بۆدەاێرێفرۆشگرینگەکاایشوێنەگشتیمەا اابدیستمەلەم
ادەکاەا یبئادتفرۆشگرینگەکاایشوێنەکۆمناایااکۆمناایا
ەکانمەا اابااالەشوینەکاندابەشکردایبۆهایێکبیریاری
امەا اابەکاندایرێکتۆریئۆاالینجۆریبەادەکات

دەبینێخۆیدابەشکاریدەیاڕەکاای
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ئاگاداری لە  داایین 
ارخی بەرهەمەکان

ن راپۆرت داای بە رۆژ ترین ارخەکا
بە ییەن حیسابەکان بە جۆری 

ئۆاالین ا دەر هال

ایشان داای زاایاریەکان 
ا اێنەکاای بەرهەمەکان

ییەن حیساب پێش لە داااکردن 
پی ااوان ا اێنەی بەرهەمەکان 

دەبینێ

تۆماری پسواڵە بە جۆری ئۆاالین
ییەن حیساب بە جۆری ئۆاالین 

داااکاری خۆی تۆمار دەکات ا تیمی 
دابەشکاری پسواڵەکاای رۆژااە دابەش 

دەکەن

نگمارکێتیلەبوانپێشکەاتواابواندەرکەاتوابۆ
هەرلەەکحیسابەکانییەنبۆکارااپڵیکیشێنێهەبواای

کەنبپی ادەدتمارکێتەکەتانبەبتواانکاتژمێرێک ا
.پێویستە

شێوازیەبدەتواانحیسابەکانییەنفرۆشیاپڵیکیشێنی
بکەنتۆمارکۆمناایابۆداااکاریخۆرادتەا

مارکێتی ئۆنالین 
ئینتێرنێتی

ەکانپلیکیشێنی  تایبەتی ییەن حیسابا

Next Slide
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اەرگرتنی اێنەکان ا 
کاتالۆگەکاای بەرهەمەکان لە 
زێرین

بەرۆژ کردای ئۆتۆماتیکی ارخی اێب دایت

بەکەاوێبەشێکیاکۆنبەشێکیبەشەداائەمرۆدالەفرۆشتنشێوازی
ترزیادرۆشیانفئۆاالیندەتواانکۆمناایاکانئینتێراێتلەاەرگرتنکەڵک
.ەنب پێاپەڕەیدەرەاەبچنەکۆمناایاڤاڵتییااپارێزگالەاکەن

اۆمارتکەدایتەاێبااالەخۆارادتەزاایاریەکاناوێشێوازەلەما
ادەکاتازدکۆمناایااێبسایتیئاداییبەربەڕێوەبەارۆژدەکرێتەاەبە
.دەکاتەاەباڵاماابەاەاارخ بەاوێکانکااڵ

مارکێتی ئینتێرنتی
وێب سایتی یەک بوونی فرۆش
کۆمناایای خۆتان ئنتێراتی بکەن

Online

ن دەتوااین بەدکێتی کااڵ ا مەخزەاەکا
بۆ  اێب دایت دابنین

پێوەا ی اێب دایت تەک مااەاەی مەخزەن

دەتوااین بەدکیتی کااڵ  ا  
مەخزەاەکان بۆ  اێب دایت دابنین

تەلەبیەی اێب دایت
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داشبۆردزێرین 
بەڕێوەبەڕی ا بیریاری دیستێمی درۆدت بە هۆی دیتاکاای خەڕیتە

هەر،بۆکانقادە،مااەاەیزەرەرا،خێرفرۆش،مەدراافاتزاایاریەکاایلەئاگاداری•
ۆمناایەکبەشەکاایتەااایدەتوااێکەمەزبواتایەکجێراپۆرتیبەسزەراارەبەڕێوەبەرێ

.دەداتیشاایاباشیبەزێرینکەپێشکەاتواەکااەئێستراتێژیەلرەیەکێکهەڵسەاگێنێ

داخێلربەڕێوەبەمۆبایڵیاتەبڵێتااالەاکۆمناایادەرۆیلەئاداییبەپڕۆگرامەئەم•
دەبێکۆمناایااوێکاایزاایارەئاگاداریبەڕێوەبەرکوێهەرلەادەبێت

اەرگیرااەکەڵکنتکنۆلۆژیەکاترینپێشکەاتوالەیەکێکلەبەشەئەمراپۆرتیراگەیاا ایبۆ•
دێننپێکراپۆرتەکانئۆاالینشێوازیبەکۆمناایادەرۆیلەکاتاهەرلەبەڕێوەبەرەکانبەس

دەکنبەڕێوەبەریا

باشترین ا ااکارا ترین مەا ااب 
بنادن 

هەلسەاگاا ای مەا اابەکان
ە بە پێ رۆژ ا بە پێ مااگ ا ب

پێ داڵ راپۆرتی کۆمناایا
.ایشان ب ەن

قازااج ا زەرەر هەڵسەاگێنن
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ژمێریاریپڕۆگڕامی

ااداا ای 
حیسابەکاای هەر 
مەرکەز بە جیااازی

حیسابەکاای 
مەرکەز کۆڵفە

بەڕێوەبەری مەخزەن ا 
مااەاەی مەخزەن بە 
هۆی فۆرموڵەکاای 
ژماردای مینادیبی 
کۆمناایای دابەشکاری

ژمێریاری مەخزەن

پێکهێنان کۆی 
راپۆرتەکاای بیالای ا
خێر ا زەرەر بە هۆی 
قااوااەکاای ژمێریاری

ماڵیراپۆڕتەکاای 

دەدتوری  ااداا ن 
ئادتی  ان  4

گرااپی  حیسابەکان

کۆدینگەکاای 
اەا  ئادتی 

گۆماایا
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دابەش کارەکان و ژمێریارەکانی قاسەئەپڵیکیشێنی 
وەرگرتنی ئۆناڵین لە مۆبایل و تەبلێت

تۆماری اەکی ییەن حیسابەکان
شێوازی تۆمار ی پارەی اەرگیراا لە ییەن دابەشکارەاە بە 

ئۆااڵین

تەبعی ئۆااڵینی پسواڵە ا کەشفی حیساب
ات دابەشکار دەتوااێ کەشفی حیساب تەبع بک

ا بە موشتەری رابگەیێنێ

لێ اای پسواڵەی گەرااە لە ییەن دابەشکارۆ
ای پەدەا  کردای اەدڵە گەرااەکان 

دازینەاەی شوێنی مۆشتەری لە ییەن دایەق
ن بە کۆار دازینەاەی ااکترین رێگەی گێشتن بە مۆشتری شۆێوازی ئۆۆااڵی

googlemapا wazeهێناای 

01 03

02

04
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دابەشکاری راستەوخۆ
و پرینتێرەکانیfast payبە شێوازی نوێ لە 

مۆتەحەڕێک کەڵک وەرگرن

ە پرۆگرامی زێرین لە جیهازە اوێ کان بۆ ااپی پسواڵ•
کەڵک اەر دەگرێ
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مەعاشپڕۆگڕامی 

ااداا ن ا راپۆرتی مەعاشی مۆئەزەفەکان
ااداا ای شێوازی حیساب کردای مەعاش

راپۆرتی ریزی ئیشی مۆئەزەفەکان
راپۆرتی مەعاش بە پێ مااگ ا داڵ

راپۆرتی لیستی بیمەی مۆئەزەفەکان

هەر بەڕێۆۆوەبەر فۆرمۆۆۆڵی حیسۆۆاب کرداۆۆی
مەعاش بۆ مۆئەزەفەکان تۆمار دەکات

ااداا ای فۆرمۆڵی تایبەت

راپۆرتی ااپی مەعاش بۆ هەر 
مااگ تایبەت بۆ  هەر گرااپێک لە 

مۆئەزەفەکان

ااپی فیشی مەعاش
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مەخزەن
مەخزەن داری بە شێوازی اایک بۆ کۆمناایاکاای اەبەرهێنان ا دابەشکاری

جەردی مەخزەن 
هەبواای جەردی 

مەخزەای ئۆتۆماتیک 
ا  تەرخاای بەڵگەکاای 

ااکسازی کراا 
بەجۆری ئۆتۆماتیک

ااداا ای یەکەی کااڵ

تۆماری جۆری دااە ا 
کارتۆای تایبەت بە 
ئیشی مۆشتەری

جیا کرداەاەی 
مەخزەاەکاای شریکا ا 
دەیارەی دایەق بۆ 
باڵا کرداەاەی رادتەا 

خۆ

قادە داری ا ااداا ای 
کااڵهایێکە  لە  گرااپ  
بەا ی  تایبەت هەن ا 
بەش های اایک بۆ 

ا مەخزەن داریفرۆش

کنتزل لحظە 
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قاسە داری
بەڕێوەبەری قادەکان ا بااکەکان کۆمناایا

01 02 03 04

تۆماری بەڵگەکاای•
دراا ا اەرگیراا•

اەرگرتن ا تۆماری اەک 
لە ییەن حیسابەکاای ااا
ا دەرەاەی کۆمناایا

ئاگاداری بە بەرێوەبەراای 
کۆمناایا بۆ داپۆرتی ماڵی 
پێویست

ایشان دان راپۆرتەکاای پێویست بۆ بایاس هەموا قادەکان اەرگرتنی جیااازی اێوان حیسابی قادە ا حیسابی 
ژمێریار ،حیسابی بااک ا حیسابی ژمێریار

ااادێری حیسابی 
دەدت قەرزی قادە

ا بااکەکان
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وەبەرهێنانپڕۆگڕامی

ۆ دیاری کردای فۆرمۆڵی اەبەرهێنۆان بۆ
کااڵکۆۆۆان اەبەرهێنۆۆۆراا ا دۆۆۆاپۆڕتی 

مەااد ئەاەلۆۆیە ا دیۆۆاری داااکاریکۆۆان 
کە لە کردای تەخمینی جۆرین بە شێوازێ

پێش ا اادرااە

ارخی تەااا بوای 
کااڵکاای اەبەرهێنراا

ی ایشان داای ارخی تەااا بوا
کااڵکۆۆان اەبەرهێنۆۆراا لە کۆۆاتی
اەبەرهێنۆۆان ا دابەش کرداۆۆی 
مەدۆۆۆاریفی رادۆۆۆتەا خۆۆۆۆ ا 
مەدۆۆۆاریفی گشۆۆۆتی بۆۆۆۆ دەر 
ا هێناای دراادتی ارخۆی تەاا

بوای کااڵ

ان ا دیاری کردای بەشە کاای اەبەرهێن
ی ااا دێری کردای بەشە جیااازیەکاا

بەرهەمەکان لە کاتی

01

03
02



19

اس ام اسناردنی
ا یپیرۆز بایی رۆژ ەکاای تایبەت ا اکەکاای گەڕااە ، زاایاری ییەن حیسابەکان لە قەرز

ئافێر های تایبەت یکێ لە رێگاکان ازیک بە ییەن حیساب بە شێوازی اس ام ادە کە
شەی زێرینیش بە جۆری پەاێل ئینتێراتی  ا جی پی اس جیهاز ی ئینتێراێتی ئەم ئی

کرداە

ایشان داای راپۆرتەکان ا 
داایین  جێژاەکاای فرۆش 

زاایاری لە ئافێرەکاای اوێ
زاایاری ییەن حیساب لە باری 
ااردای دابەشکاری

زاایاری لە قەرزەکاای ییەن حیسابەکان
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شوێنگیری  دەر حاڵی مەا اابەکان

ایشان دان گشتی ڤیزیتەکان 
رۆژااە ی  مەا اابەکان ا 

دابەشکارەکان

ششوێن کەاتنی ئامااجەکاای فرۆ

راپۆرتەکاای دەدت گێشتن بە 
ئامااجەکان فرۆش بە پێ رۆژ ا 

بە پێ مااگ ا بە پێ داڵ

ئاگاداری
لە  پسواڵەکاای مەا ااب

ایشان دان ریزی داااکاریەکاای 
تەرخان بوا ا رەتی 

مەا اابەکان

رۆشفبەڕێوەبەریمۆبایلیدەرلەاپڵیکیشندااێکهەبواای
ئاگادارفرۆشباریلەفرۆشبەڕێوەبەڕیدەتوااێکەپێویستێکە

کات

نێیکیشڵاپ
شۆفربەڕێوەبەڕی 
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پرسیارنامە

بە شێوازی ئۆاالین پردیارەکان ااڵم ب ەاەاە

طرح دوایت ان  گزینە ای ،کوتاه پادخ ، کیفی
درادت کردای فۆڕمی پردیاری اەا  زمااە

کان explorerا رۆی  ،ایفۆن ،این از،  ا
مۆبایلی ا این ازی

دەتوااێ تەک گشتی پلەت فۆڕمەکاای 
این از،مۆبایل،تەبلێت ا اێب دایت کار بکات

ای ، ج اال اطالعاتی ، مقایسە امودارهای کلواە
پادخهای پردشنامە

تحلیل اموداری ، پادخهای پردشنامە

باڵا کرداەاە لە اێبسایت ا 
اپڵیکیشن 

پردیار اامەی ئۆاالین
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ژمێریاری بە جۆری پارەی 
دۆالر ،تۆمان ،لیر،فرانک 

ماڵی پێشکەوتوو
پڕۆگرامی بێ دنوار بۆ بەڕێوەبەری بیزاێسی دەرەاەی ڤاڵت

راپۆرتی خێرا زەرەر  لە 
تەدعیری پارە

بیالای ماڵی  پارە
تۆماری جۆر های پارە بە 
ارخی اەک یەکی رۆژااە

هەلبژاردای ارخی رۆژااە پارە

، کۆردی، زمااهای  ئینگلیزی 
لە یەک کات دا فاردیا عەرەبی 

پشتیواای دەکات

Multi-Language
گەڕاای ماڵی ا حیسابەکاای پارە

ژماردای ارخی تەااا بوای پارە

یپارەجۆریبەدابەشکاریاژمێریاریپڕۆگڕامی
اایکۆمناایاکبۆزێرین،فرااک،لیرتۆماندۆیر،

تەکەکەیانئیئشکۆمناایااەکەئەاائینتێراەشناڵ
ااڵتەدەرۆی
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ئەمنیدیزایارخەکاایبەخاڵەلەیەکێکەبوانئۆاالین
رێگایەلدەتواانئاداییبەبەڕێوەبەرەکانکەپڕۆگڕامەیە

رتەکانراپۆکۆمناایادەرۆیلەگرناەرلێکەڵکیئۆاالین
ەا اابەکانمبۆتێبینیەکاایانالێکۆڵینەاەابێننپێک

راگەیێننژمێریارەکانیا
بۆئابوریبوااریلەکۆمناایالەقەکاایهەڵبژاردایتایبەتمەا ی•

هەڵسەاگاا ن
زەرەرخێرا360‘راپۆرتی•
انحیسابەکییەنکااڵکاایترینخێرپڕهۆیبەراپۆرت•

Topکااڵکان،گرااپی Ten

BMI
ۆڕد بەڕێوەبەڕیداشب
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بۆ زاایاری زۆر تر ا دیتنی 
دێمۆ پەیوەا یمان لە گەڵ 

..بگرن..

بەالشرەوشکاری

info@zeringroup.com

www.zeringroup.com

بەشی فرۆش

0750 0301196

0770 0027192


