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دابەشکاری
زێرین
یەکمین پڕۆگرام دابەشکاری ئۆاالین

ئیشی ئێمە
زێرین

دەبێ

دائیم

بەرژەاەا ی ئیمە
ییەن

زێرین بۆ ااداا ای ئیستراتێژی کۆمناایا

پشت

حیسابەکاای بگرێ.بۆ دەرکەاتوایی لە

شێوازێکی اوێ تۆمار کرداە کە پێشکەاتوا

داهات دا زۆر گرینگە کە بتوااێ پێویستی

ترین پرۆگرامەکاای فرۆش ا ژمێریاری بۆ
ڤاڵتیاای کۆرد

ییەن حیسابەکان ااڵم ب اتەاە.

هاا

● ئێمە هەال دەدین دائیم بەرهەمێ بە

پێشکەش دەکات .

لە گشتی

جیهان

ارخی مینادیب ا بە خزمەتی تایبەت بە
ییەن حیساب ب ەین.
● ئیشی ئێمە یارمەتی دان بە بەڕێوەبەرە کۆردەکان بۆۆ اۆایکی کۆمناایاکۆان ا اادۆاا ای خۆیۆان ا

بیزینێسیان بە گشتی ڤاڵت .
● یەکێک لە تایبەت مەا یەکاامان ،درۆدت کردای پڕۆگرامی بە کواڵیتی دەرۆ بۆ تاجیرە کاای ااا ڤۆاڵت
ا پەڕە پێ اای بیزینێسەکاانیان بۆ گشتی ڤاڵتە عەرەبیە کان هەیە ،
● گرااپی زێرین بە تواااا ترین ئەا از یاران کۆرددتاای لەگەڵەا بەس بۆ پێشکەش کردای دۆاپۆرتێکی
باشتر بۆ هەموا ڤاڵتەکان تێکۆشاای بە دۆز ا تێکنۆ لیژیکی بەرێوە دەبات
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دابەشکاری
دەدت گێشتنی ئۆاالین
بە کەڵک اەرگرتن لە داایین ئاپ یتەکان دەتواان لە هەر
کات بە زاایاریەکاای پێویستان دەدت پەیا بکەن

بەڕێوەبەڕی تەلەبیەی مەا اابەکان
تەرخان ا ڕەتی داااکاریەکاای ئۆاالین لە دەر دەدی
بەڕێوەبەری فرۆش

بەڕێوەبەری دابەشکاری ا دابەشکارەکان
هەلبژاردای پسواڵەکاای رۆژااە بۆ دابەشکردن ،راپۆرتەکاای
رۆژااە ی دابەشکردن بۆ تیمی دابەشکاری

مەخزەن داری  ،خزااەداری
اابارگرداای یشرفتە ا کنترل صن اقهای توزیع ا پخش
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ئەپڵیکیشێنی

مەندووب{فرۆشی ڤیزیت}

داااکاریەکاای ئۆاالین بەڕێوەبەری کەن

زاایاری لە داایین باری قەرزی ییەن حیسابەکان
مەا ااب راپۆرتی قەرزی ییەن

حیسابەکان بە جۆری ئۆاالین تۆمار
دەکات

تۆمار ا اەرگرتنی داااکاری
ئۆاالین ا ئۆفالین
پەیوەا ی دەگرێ لەگەڵ تەبلێت ا مۆبایل
ئەپڵیکیشێنی مەا ااب دەتوااێ لە

دەر مۆبایل ا تەبڵێت تەرخان ببێ

زاایاری لە ارخ ا مااەاە

مەا ااب لە ارخی بەرهەمەکان ا

مااەاەی کااڵکان بە جۆری ئۆاالین
زاایاری هەیە

زاایاری لە شوێنی
ییەن حیسابەکان
لە دەر خەریتە
دایرێکتۆری مەا ااب بە هۆی ئیستراتێژی

مەا ااب بە هۆی ئیستراتێژی

دایرێکتۆری بەڕێوەبەری فرۆش کە لە
دیستێم تۆماری دەکات ئیشی خۆی
دەکات
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کاتالۆگ ئۆناڵین

ااداا ن ا ایشان دان باشتری بەرهەمەکان بە هۆی مەا ااب

ایشاا ان گرااپی
بەدکێتی بەرهەمە دیاری

کرااەکان
خوێن اەای بارکۆد بە
مۆبایڵ ا تەبلێت
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ایشاا اای کااڵ ئۆفێر
دارەکان ا ئەا کااڵاەیکە
خەاڵتیان لە دەر تۆمار
کرااە
#دراادت کردای
بۆکااڵکان

پڕۆگڕامی
شوێنگیری

بەڕێوەبەری دەیاڕە ا مەا اابەکاای دابەشکاری

شوێن بەا ی خەریتەی مەا اابەکان
ایشاا ان شوێنەکان فرۆشتن،اەفرۆشتن،
دەردان  ،دەراەداای ییەن حیسابەکان لە

شوێنگیری ییەن حیسابەکان
ایشان دان دەردااە دەرکەاتواەکان
رۆژااە لە دەر خەریتە

دەر خەریتە

بەڕێوەبەڕی دەیاڕە ا مەا اابەکاای دابەشکاری
ایشاا ان

رۆشتنی دەیاڕەکاای دابەشکار ی

ا مەا اابەکان بە جۆری ئۆاالین
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ایشاا ان گرااپی ییەن حیسابەکان
اختصاص اقاط ا ایکواهای تصویری
بە مشتریان بر رای اقشە

شوێنگیری مەندووبەکان
زاایاری لە شوێنی کارکەرەکەتان

مەا ااب لە کوێیە؟

ییەن حیساب لە کوێیە؟

دەیاڕەی دابەشکاری لە کوێیە؟

مەا ااب دەرداای ییەن حیساب ئەکات؟

پێکهێناای دەرهاڵی راپۆرت ا

شوێنگیری ییەن حیسابەکان بە

ایشاا ان شوێنەکان تەحەڕۆک

تۆماری شوێنی ییەن حیسابەکان

جۆری داااای ااشەی اەهێنی لە

دەیاڕە بە جۆری رۆژااە

ا یەک خستنی شوێنی

کاتی مەا ااب.

7

دەر خەریتە

مەا اابەکان

دابەشکاری چاالک
بەڕێوبەری دابەشکاری
شوێن گیری ئۆاالینی گرااپی دابەشکاری

لەم دیستمە مەا ااب گشتی شوێنە گرینگەکاای فرۆش دەاێرێ بۆ
کۆمناایا ا کۆمناایا شوێنە گرینگەکاای فرۆش ئادت بەا ی دەکا ا
بیریاری هایێک بۆ دابەشکردای شوینەکان لە ااا مەا اابەکان
دەکات

ا

بە

جۆری ئۆاالین

دەیاڕەکاای دابەشکاری خۆی دەبینێ

دایرێکتۆری

مەا اابەکان

ا

تۆماری کاتی دراای پسواڵە
دابەشکار کات ا شوێنی دابەشکردای
پسواڵە لە دەر دایرێکتۆری ایشان
دەدات

راپۆرتێ لە داایین باری قەرزی ییەن حیساب

دابەشکار دەتوااێ داایین قەرزی
ییەن حیساب راپۆرت ب ا

ااپی حیسابی ییەن حیساب لە کاتی دابەشکاری
دابەشکار دەتوااێ لە کاتی دراای کااڵ یا تۆماری

اەرگرتنی ارخی ردی ی کااڵ ااپ بکات
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مارکێتی ئۆنالین
ئینتێرنێتی

اپلیکیشێنی تایبەتی ییەن حیسابەکان

ئاگاداری لە داایین
ارخی بەرهەمەکان
راپۆرت داای بە رۆژ ترین ارخەکان
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

بۆ دەرکەاتوا بوان ا پێشکەاتوا بوان لە مارکێتینگ

دەبینێ

هەبواای اپڵیکیشێنێ کارا بۆ ییەن حیسابەکان کە لە هەر
کاتژمێرێک ا بتواان بە مارکێتەکەتان دەدت پی ا بکەن
پێویستە.
اپڵیکیشێنی فرۆشی ییەن حیسابەکان دەتواان بە شێوازی
رادتەا خۆ داااکاری بۆ کۆمناایا تۆمار بکەن

Next Slide

تۆماری پسواڵە بە جۆری ئۆاالین
ییەن حیساب بە جۆری ئۆاالین
داااکاری خۆی تۆمار دەکات ا تیمی
دابەشکاری پسواڵەکاای رۆژااە دابەش
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دەکەن

Online
بەرۆژ کردای ئۆتۆماتیکی ارخی اێب دایت

مارکێتی ئینتێرنتی

اەرگرتنی اێنەکان ا
کاتالۆگەکاای بەرهەمەکان لە
زێرین

وێب سایتی یەک بوونی فرۆش
کۆمناایای خۆتان ئنتێراتی بکەن

شێوازی فرۆشتن لە ئەمرۆدا داا بەشە بەشێکی کۆن ا بەشێکی اوێ کە بە

پێوەا ی اێب دایت تەک مااەاەی مەخزەن
دەتوااین بەدکێتی کااڵ ا مەخزەاەکان
بۆ اێب دایت دابنین
تەلەبیەی اێب دایت
دەتوااین بەدکیتی کااڵ ا
مەخزەاەکان بۆ اێب دایت دابنین
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کەڵک اەرگرتن لە ئینتێراێت کۆمناایاکان دەتواان ئۆاالین فرۆشیان زیاد تر
کەن ا لە پارێزگا ا یا ڤاڵتی کۆمناایا بچنە دەرەاە اپەڕەی پێ ب ەن .
ا لەم شێوازە اوێ زاایاریەکان رادتە ا خۆ لە ااا اێب دایتە کە تۆمار ا
بە رۆژدەکرێتەاە ا بەڕێوەبە ر بە ئادایی اێبسایتی کۆمناایا داز دەکات ا
کااڵ اوێکان بە ارخ ا ماابەاە باڵا دەکاتەاە.

هەلسەاگاا ای مەا اابەکان
باشترین ا ااکارا ترین مەا ااب
بنادن

زێرین داشبۆرد

قازااج ا زەرەر هەڵسەاگێنن
بە پێ رۆژ ا بە پێ مااگ ا بە
پێ داڵ راپۆرتی کۆمناایا
ایشان ب ەن.

بەڕێوەبەڕی ا بیریاری دیستێمی درۆدت بە هۆی دیتاکاای خەڕیتە
•

ئاگاداری لە زاایاریەکاای فرۆش،مەدراافات ،خێر ا زەرەر ،مااەاەی قادە کان ،بۆ هەر
بەڕێوەبەرێ زەراارە بەس راپۆرتی یەکجێ ا مەزبوات کە دەتوااێ تەااای بەشەکاای کۆمناایە
هەڵسەاگێنێ یەکێک لرە ئێستراتێژیە پێشکەاتواەکااە کە زێرین بە باشی ایشاای دەدات.

•

ئەم پڕۆگرامە بە ئادایی لە دەرۆی کۆمناایا ا لە ااا تەبڵێت ا مۆبایڵی بەڕێوەبەر داخێل
دەبێت ا لە هەر کوێ بەڕێوەبەر ئاگاداری زاایارە اوێکاای کۆمناایا دەبێ

•

بۆ راگەیاا ای راپۆرتی ئەم بەشە لە یەکێک لە پێشکەاتوا ترین تکنۆلۆژیەکان کەڵک اەرگیرااە
بەس بەڕێوەبەرەکان لە هەر کاتا لە دەرۆی کۆمناایا بە شێوازی ئۆاالین راپۆرتەکان پێک دێنن
ا بەڕێوەبەری دەکن
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پڕۆگڕامی ژمێریاری
کۆدینگەکاای
اەا ئادتی
ا گۆماای

راپۆڕتەکاای ماڵی
پێکهێنان کۆی
راپۆرتەکاای بیالای ا

دەدتوری ااداا ن

خێر ا زەرەر بە هۆی

 4ئادتی ان

قااوااەکاای ژمێریاری

حیسابەکاای
مەرکەز کۆڵفە
ااداا ای
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گرااپی حیسابەکان

ژمێریاری مەخزەن
بەڕێوەبەری مەخزەن ا
مااەاەی مەخزەن بە

حیسابەکاای هەر

هۆی فۆرموڵەکاای

مەرکەز بە جیااازی

ژماردای مینادیبی
کۆمناایای دابەشکاری

ئەپڵیکیشێنی دابەش کارەکان و ژمێریارەکانی قاسە
وەرگرتنی ئۆناڵین لە مۆبایل و تەبلێت

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

تەبعی ئۆااڵینی پسواڵە ا کەشفی حیساب
دابەشکار دەتوااێ کەشفی حیساب تەبع بکات
ا بە موشتەری رابگەیێنێ

02

01

03

04

پەدەا کردای اەدڵە گەرااەکان ای

دازینەاەی شوێنی مۆشتەری لە ییەن دایەق

دازینەاەی ااکترین رێگەی گێشتن بە مۆشتری شۆێوازی ئۆۆااڵین بە کۆار

هێناای  wazeا googlemap
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لێ اای پسواڵەی گەرااە لە ییەن دابەشکارۆ

دابەشکاری راستەوخۆ

بە شێوازی نوێ لە fast payو پرینتێرەکانی
مۆتەحەڕێک کەڵک وەرگرن

•

پرۆگرامی زێرین لە جیهازە اوێ کان بۆ ااپی پسواڵە
کەڵک اەر دەگرێ
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پڕۆگڕامی مەعاش
ااپی فیشی مەعاش
راپۆرتی ااپی مەعاش بۆ هەر
مااگ تایبەت بۆ هەر گرااپێک لە
مۆئەزەفەکان

راپۆرتی لیستی بیمەی مۆئەزەفەکان
ااداا ای فۆرمۆڵی تایبەت

هەر بەڕێۆۆوەبەر فۆرمۆۆۆڵی حیسۆۆاب کرداۆۆی
مەعاش بۆ مۆئەزەفەکان تۆمار دەکات

ااداا ای شێوازی حیساب کردای مەعاش
ااداا ن ا راپۆرتی مەعاشی مۆئەزەفەکان
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راپۆرتی مەعاش بە پێ مااگ ا داڵ
راپۆرتی ریزی ئیشی مۆئەزەفەکان

مەخزەن

مەخزەن داری بە شێوازی اایک بۆ کۆمناایاکاای اەبەرهێنان ا دابەشکاری

ااداا ای یەکەی کااڵ

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

ظە
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جیا کرداەاەی
مەخزەاەکاای شریکا ا
دەیارەی دایەق بۆ
باڵا کرداەاەی رادتەا
خۆ

تۆماری جۆری دااە ا
کارتۆای تایبەت بە
ئیشی مۆشتەری

جەردی مەخزەن
هەبواای جەردی
مەخزەای ئۆتۆماتیک
ا تەرخاای بەڵگەکاای
ااکسازی کراا
بەجۆری ئۆتۆماتیک

قاسە داری

بەڕێوەبەری قادەکان ا بااکەکان کۆمناایا

04

03

ئاگاداری بە بەرێوەبەراای

اەرگرتن ا تۆماری اەک

کۆمناایا بۆ داپۆرتی ماڵی

لە ییەن حیسابەکاای ااا

پێویست

02

ا دەرەاەی کۆمناایا

•

تۆماری بەڵگەکاای

•

دراا ا اەرگیراا
ااادێری حیسابی

01

دەدت قەرزی قادە
ا بااکەکان

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

17

پڕۆگڕامی وەبەرهێنان
01

دیاری کردای فۆرمۆڵی اەبەرهێنۆان بۆۆ
کااڵکۆۆۆان اەبەرهێنۆۆۆراا ا دۆۆۆاپۆڕتی
داااکاریکۆۆان مەااد ئەاەلۆۆیە ا دیۆۆاری
کردای تەخمینی جۆرین بە شێوازێکە لە
پێش ا اادرااە

دیاری کردای بەشە کاای اەبەرهێنان ا
ااا دێری کردای بەشە جیااازیەکاای

ارخی تەااا بوای
کااڵکاای اەبەرهێنراا

بەرهەمەکان لە کاتی

02

ایشان داای ارخی تەااا بوای

03

کااڵکۆۆان اەبەرهێنۆۆراا لە کۆۆاتی
اەبەرهێنۆۆان ا دابەش کرداۆۆی
مەدۆۆۆاریفی رادۆۆۆتەا خۆۆۆۆ ا
مەدۆۆۆاریفی گشۆۆۆتی بۆۆۆۆ دەر
هێناای دراادتی ارخۆی تەااا

18

بوای کااڵ

ناردنی اس ام اس
زاایاری ییەن حیسابەکان لە قەرز ،اکەکاای گەڕااە ا پیرۆز بایی رۆژ ەکاای تایبەت یا
ئافێر های تایبەت یکێ لە رێگاکان ازیک بە ییەن حیساب بە شێوازی اس ام ادە کە
زێرینیش بە جۆری پەاێل ئینتێراتی ا جی پی اس جیهاز ی ئینتێراێتی ئەم ئیشەی
کرداە

زاایاری لە ئافێرەکاای اوێ
ایشان داای راپۆرتەکان ا

داایین جێژاەکاای فرۆش
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زاایاری لە قەرزەکاای ییەن حیسابەکان

زاایاری ییەن حیساب لە باری
ااردای دابەشکاری

ئاگاداری
لە پسواڵەکاای مەا ااب
ایشان دان ریزی داااکاریەکاای

اپڵیکیشێن
بەڕێوەبەڕی فرۆش

تەرخان بوا ا رەتی
مەا اابەکان
شوێنگیری دەر حاڵی مەا اابەکان
ایشان دان گشتی ڤیزیتەکان
رۆژااە ی مەا اابەکان ا
دابەشکارەکان

هەبواای دااێک اپڵیکیشن لە دەر مۆبایلی بەڕێوەبەری فرۆش
پێویستێکە کە دەتوااێ بەڕێوەبەڕی فرۆش لە باری فرۆش ئاگادار
کات

شوێن کەاتنی ئامااجەکاای فرۆش
راپۆرتەکاای دەدت گێشتن بە
ئامااجەکان فرۆش بە پێ رۆژ ا
بە پێ مااگ ا بە پێ داڵ
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درادت کردای فۆڕمی پردیاری اەا

زمااە

طرح دوایت ان گزینە ای ،کوتاه پادخ  ،کیفی

تحلیل اموداری  ،پادخهای پردشنامە

پرسیارنامە

امودارهای کلواەای  ،ج اال اطالعاتی  ،مقایسە

پادخهای پردشنامە

پردیار اامەی ئۆاالین
باڵا کرداەاە لە اێبسایت ا
اپڵیکیشن

بە شێوازی ئۆاالین پردیارەکان ااڵم ب ەاەاە

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

اا رۆی ،ایفۆن ،این ازexplorer ،کان
مۆبایلی ا این ازی
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بیالای ماڵی پارە

هەلبژاردای ارخی رۆژااە پارە

راپۆرتی خێرا زەرەر لە

تۆماری جۆر های پارە بە

تەدعیری پارە

ارخی اەک یەکی رۆژااە

Multi-Language

زمااهای ئینگلیزی  ،کۆردی،
عەرەبی ا فاردی لە یەک کات دا

ژمێریاری بە جۆری پارەی
دۆالر ،تۆمان ،لیر،فرانک

ماڵی پێشکەوتوو

ژماردای ارخی تەااا بوای پارە
گەڕاای ماڵی ا حیسابەکاای پارە

پشتیواای دەکات

پڕۆگرامی بێ دنوار بۆ بەڕێوەبەری بیزاێسی دەرەاەی ڤاڵت

پڕۆگڕامی ژمێریاری ا دابەشکاری بە جۆری پارەی
دۆیر ،تۆمان ،لیر ،فرااک زێرین بۆ کۆمناایاکاای
ئینتێراەشناڵ ا ئەا کۆمناایااەکە ئیئشەکەیان تەک
دەرۆی ااڵتە
22

BMI
داشبۆڕد بەڕێوەبەڕی
ئۆاالین بوان یەکێکە لە خاڵە بە ارخەکاای دیزاینی ئەم

پڕۆگڕامەیە کە بەڕێوەبەرەکان بە ئادایی دەتواان لە رێگای
ئۆاالین کەڵکی لێ اەر گرن لە دەرۆی کۆمناایا راپۆرتەکان
پێک بێنن ا لێکۆڵینەاە ا تێبینیەکاایان بۆ مەا اابەکان
یا ژمێریارەکان راگەیێنن
• تایبەتمەا ی هەڵبژاردای لەقەکاای کۆمناایا لە بوااری ئابوری بۆ
هەڵسەاگاا ن

• راپۆرتی ‘ 360خێرا زەرەر
• راپۆرت بە هۆی پڕ خێر ترین کااڵکاای ییەن حیسابەکان
،گرااپی کااڵکان Top Ten
23

رەوشکاری بەالش
بۆ زاایاری زۆر تر ا دیتنی

دێمۆ پەیوەا یمان لە گەڵ
..بگرن..

24

بەشی فرۆش

info@zeringroup.com

0750 0301196

www.zeringroup.com

0770 0027192

