بەرنامەکانمان بە پێی بنەمای ژمێریاری دروست کراون و بۆ هەموو جۆرە ئیش و
کارێک بەرنامەی تایبەتمان هەیە [مەخزەن  -مارکێت  -دەرمانخانە  -كافتریا -
رێستۆرانت -فاست فوود -دوكانی پۆشاك  -دیکۆرات  -نوسینگەی ئالوگۆڕی دراو -
کومپانیای گواستنەوەی حاویە -پیشانگای ئامێرە کارەبایەکان]

 1ئۆفەرەکان
✓ بەکارهێنانی بەرنامە لە الیەن کریارەوە بۆ ماوەیەکی دیاریکراوە ،بێ بەرانبەر
✓ گواستنەوەی زانیاریەکانی داتابەیسی کۆن بۆ داتابەیسی ژمێر( ،)Jimêrبێ
بەرانبەر
✓ کۆمەڵێک تایبەتمەندی ناوازە لە بەرنامەکەماندا بوونی هەیە کە تەنها بۆ
کڕیارەکانمان ئاشکرای دەکەین و ناکرێت بە شیوەی ئۆنالین ئاماژەیان پێ
بکەین.
✓ گؤرانکاری لە بەرنامەکان بە پێی ویستی ئێوە ،بۆ ماوەی سێ مانگ بێ
بەرانبەرە.
✓ هەر گۆڕانکاریک کە بتانەوێت لە ماوەی کەمتر لە  48کاتژمێردا جێبەجێ
دەکرێت.
✓

 2بەرهەمەکانمان
• زۆرترین تایبەتمەندیان تێدا کۆکراتەوە
• بەپێ ویستی ئیوە و بێ بەرانبەر تایبەتمەندی بۆ ماوەی سێ مانگ زیاد
دەکرێت
• فێربوونی ئاسان
• پارێزراوە
• بۆ هەمووجۆرە پیشەێک گونجاوە
• دەتوانیت بە شێوەی ئۆنالین بەکاری بێنیت.

 3تایبەتمەندییەکانی هەر بەرنامەیەک
 .1توانای ئیش کردنی بە شێوەی نێتوۆرک هەیە [هاوکات چەندین بەکارهێنەر و
کاشێر دەتوانن بە یەک داتابەیس ئیش بکەن].
 .2بەکارهێنەری ئەدمین توانای دەستنیشان کردنی  85جۆرە دەسەاڵتی جیاوازی
هەیە[.بۆ نموونە دەتوانێت بەکارهێنەرێک پێناسە بکات تەنها بتوانێت وەسڵی
فرۆش یان وەسڵی کڕین دروست بکات].
 .3بەستنەوەی بەرنامە بە وێبسایتی فرۆشتی ئۆنالین [بۆ نموونە
 Woocommerceکە بەهێزترین سیستەمی فرۆشی ئۆنالینە].
 .4خێرایە لە بەکارهێنان [بۆ دروست کردنی بەرنامە سوود لە Entity Framework

وەرگیراوە کە خیرای بەرنامە زیاد دەکات].
 .5هەر بەکارهێنەرێک بە پێی دەسەاڵتی ،هاوکات دەتوانێت کار لە سەر چەندین
وسڵ و راپۆرت بکات.
 .6ئاسانکاری لە خێرا کردنی پرۆسەی فرۆش [لە رێگایی بەرنامەوە دەرخستە یان
وەسڵی پێش کڕین لە کریارەوە بۆ کۆگا دەنێردرێت .کۆگا دەرخستەکە دەکات بە
وەسڵی فرۆش و بۆ کڕیاری دەنێرێتەوە .لە بەرنامەی کڕیاردا بەکارهێنەر
دەتوانێت وسڵەکە بە ئۆتۆمات وەکو وەسڵی کڕین زیاد بکات و حێساباتی
هەردوو کۆمپانیا بە دروستی بەڕێوە بچێت].
تێبینی :ئەم تایبەتمەن دییە کاتێک ئەنجام دەدرێت کە کۆگا و مارکێت یان هتد ..
هەر دووکیان سوود لە بەرنامەی ژمێر( )Jimêrوەرگرن.
 .7ناردنی وەسڵەکان بە جۆری فایلی ئێگزڵ و پێناسە کردنی وەسڵ لە رێگەی
بەرنامەی ئێگزڵ [واتا ئەگەر کڕیار فایلی ئێگزڵی وەسڵی هەبێت پێویستی بە
دروست کردنی وەسڵ نییە].
 .8گەڕان لە هەموو بەشەکانی بەرنامە بە فلتەرەکانی زۆر تایبەتە
 .9وەرگرتنی زانیاری لە تەرازوی دیجیتاڵ
 .10وەرگرتنی بارکۆد لە رێگای ئامێری مۆبایلەوە [لە جیاتی بارکۆد]
 .11نوێکردنەوەی بەرنامە بە سێرڤێری تایبەتی ئۆناڵین
 .12بەرنامەکە پارێزراوە و کەس ناتوانێت دەستكاری بەروای فرۆشتن یان زانیاریکی
تر بکات.
.13

دیاریکردنی نرخی کااڵکان بە چەندین شێوە و بە پێی ویستی بەکارهێنەر:

نرخی مامناوەند و دواین نرخی فرۆش و  FIFOو نرخی جوملە و نرخی سێیەم
 .14داخستنی خولی دارایی [راگرتنی حێساباتی هەر ساڵ لە کۆتایی ساڵدا]

.15

بەرنامە بۆ دینار و دۆالرە

 .16گونجاو بۆ هەر دوو جۆری شاشەی ئاسایی و تۆچ سکرین
 .17دیاریکردنی و رێکخستنی رواڵەتی بەرنامەکان بە پێ ویستی خۆتان
 .18سادەکردنەوەی شاشەی سەرەکی[بە دڵخوازی خۆت دەتوانی ئایتەمەکانی
شاشە دیاری بکەیت].
 .19نامیلکەی تەلوفون
 .20دانانی هەرفۆنتێک بە ویستی خۆتان
 .21پەیوەندی لەگەل ئامێرەکانی POS
 3.1تایبەتمەندییەکانی وەسڵەکان

 .22بەهێزترین و خێراترین کرێن و فرۆشتن بە ئامێری بارکۆد
 .23ناردنی وەسڵی راستەخۆ لە رێگەی بەرنامە بۆ تێلیگرامی کڕیار
 .24بۆنس یان هەدیە لە وەسڵدا
 .25دانانی بڕی قازانج بۆ مەندوب[لەسەدای مەندوب لە کەل و پەل یان لە
وەسڵدا]
 .26بەکارهێنانی هەموو سایز و قیاسێکی وەسڵ [] A4, A5, 8cm, ...
 .27دیزاینی وەسڵ بە پێ ویستی بەکارهێنەر
 .28خەزن کردنی وەسڵ بە هەموو جۆرە فایلێک []pdf, html, jpg, png, excel, ...
 .29دوو جۆر وەرگرتنی پارەی تێدایە [وەرگرتنی پارەی وەسڵ یان بەشێوەی کاش]
 .30داشکاندن لە کۆی گشتی وەسڵ یان داشکاندن بۆ هەر کااڵێک
 .31کار کردن لە سەر چەندین وەسڵ و بەشی جیاواز لەیەک کاتدا
 .32وەسڵی پێش کرێن /پێش فرۆش (دەرخستە) .هەروەها گۆڕینیان بۆ وەسڵی
كڕین/فرۆش
 .33دەسنیشانکردنی ئاستی قەرز و سنووردارکردنی قەرزداری لەکاتی وەسڵ کردندا
بۆ هەر کەسێک یان کۆمپانیایەک
 .34رێگەپێدان یا رێگری کردن لە فرۆشی سالب [ئەگەر ژمارەی بوونی کااڵ سفر
بوو]
 .35چاپی دۆخی موشتەری یان زانیاری  5وەسڵی پێشووی موشتەری لە کۆتا
وەسڵیدا
 .36دەسنیشانکردنی نرخی فرۆش لە وەسڵدا [بێ گۆڕانکاری لە نرخی سەرەکی
کااڵکەدا]

 .37دیارکردنی جۆری نرخی فرۆشتن بە پێی کرێار[نرخی جوملە -نرخی فرۆشتنی
قەرز  -نرخی فرۆشتنی سێیەم]
 .38بینینی سودی وەسڵ لە کاتی وەسڵکردندا [یان شاردنەوەی و تەنها ئەدمینی
سەرەکی بیبینێت]
 .39ئاگادار کردنەوەی نرخی هەڵە لەکاتی فرۆشن [ئەگەر کااڵ بە نرخی کمتر لە نرخی
کرین بفرۆشرێت] [لە وەسڵی فرۆشدا ڕەنگی جیاواز دەبێت].
 .40ئاگادارکردنەوەی فرۆشتن لە کااڵ بە بوونی سفر[لە وەسڵی فرۆشدا ڕەنگی
جیاواز دەبێت].
 .41نێشاندانی کارتۆن و دانە لەکارتۆندا لە کاتی چاپی وەسڵ
 .42گەڕانەوە لە فرۆش
 .43گەڕانەوە لە کڕین
 .44دانانی تێبینی بۆ وەسڵەکان
 .45فرۆشی کااڵ بە شێوەی قیستی مانگانە
 .46چاپی هەموو وەسڵەکان لە یەک کاتدا (چاپی وەسڵەکانی رۆژ -هەفتە-مانگ یان
ماوەی دیاری کراۆ)
 3.2ڕاپۆرتەکان

 .47راپۆرتی فرۆش و کڕینی کۆمپانی دابینکەری کااڵ
 .48راپۆرتی کااڵکانی کۆمپانیایەک
 .49راپۆرتی کااڵکانی فرۆشراو لە کۆمپانیایەک
 .50ڕاپۆرتی کەمبوونی کااڵ بە پێی بوونی کااڵ و دابینکەری کااڵ و کۆمپانیای
دروستکەری کااڵ و واڵتی دروستکەر
 .51راپۆرتی قازانج و زەرەر و بڕی فرۆشتنی هەر کااڵیەک
 .52ناردنی هەموو ڕاپۆرتەکان بە شێوەی ڕاستەوخۆ بۆ تێلیگرام ،بۆ هەر کەسێک
یان کۆمپانیایەک
 .53راپۆرتی کااڵکانی [فرۆشراو-کڕدراو -گەراوە-تێکچوو-و]...
 .54دەیان ڕاپۆرت کە بەکارهێنەر بۆ خۆی بە پێی فلتەرکردنی لیستەکان دەتوانێت
دروستیان بکات.
 .55ئاگادار کردنەوەی کەمبوونی کااڵکان
 .56ئاگادار کردنەوەی نرخی هەڵە
 .57راپۆرتی سەرمایە و قازانج و زیانی کااڵکانی کۆگا(مەخزەن)
 .58تۆمارکردنی پارەدان و پارەوەرگرتن لە کۆمپانیاکان/کەسەکان

 .59ئاگادارکردنەوەی مادەی بەسەرچوو بە پێ ماوەی دیاری کراوی بەکارهێنەر
 .60راپۆرتی قەرزداران و داواکاران بە چەندین تایبەتمەندی جیاواز و بە
سوود[فلتەرکردنیان بە پێ بەروار و کات و رێژەی قەرزداری و]....
 .61راپۆرتی گۆڕانکاریەکان لە نرخی فرۆشدا
 .62راپۆرتی جوراو جۆر بە پێ رۆژ و هەفتە و مانگ و ساڵ [زیاد کردنی هەر
راپۆرتێک بە پێ داواکاری بەکارهێنەر ،بێ بەرانبەرە].
 .63نیشاندانی قازانج و زەرەر بە شیوەی گشتی یان لە هەر وەسڵێکدا ،بە پێی
کۆمپانیا
 .64ناردنی کورتەنامە ،راستەوخۆ لە رێگای بەرنامەکانەوە [بۆ ئاگادارکردنەوەی دانی
قیست یان دانەوەی پارە]
 .65راپۆرتی کڕین بە هەموو زانیاریەکانەوە
 .66راپۆرتی قازانج و زەرەر بە پێی موشتەری یان بە پێی وەسڵ
 .67ڕاگرتنی حیساباتی شەریک و خاوەن پشکەکان
 .68تۆمارکردنی فرۆش و قازانجی هەر بەکارهێنەرێکت.
 .69تۆماری لیستی قەرز بە پێی ئاستی قەرز و بە پێی مەودا
 .70حیساباتی قەرز دانی نەقد و قەرز وەرگرتنی نەقدی
 .71راپۆرتی كۆی كرین و كۆی فرۆشتن و كۆی قازانج
 .72راپۆرتی ئەو کااڵیانەی كە زۆرترین فرۆشیان هەبووە.
 .73ئاگادار کردنەوەی کاتی قیستەکان
 3.3ناساندنی کااڵ

 .74سێ جۆر پێناسەی کااڵ و کەل و پەل [بە شیوەی خێرا-بەشیوەی لیستی
هاوشیوەی برنامەی ئێگزڵ  -بەشیوەی ئاسایی]
 .75پۆلێن کردنی سەرەکی کااڵکان دەتوانرێت بە پێی جۆری کااڵکان بێت یان بە پێی
کۆمپانیاکان .هەروەها دوو ئاستی پۆلێنی تێدایە .بۆ نموونە:
ئەگەر پۆلێن کردن بە پێی کااڵکان بێت:
 ٠شیرەمەنی
 ٠پاککەروە

شیر
پەنیر
…

تێبینی :لەبیرمان نەچێت کە لە لیستی کاالکاندا یان لیستەکانی تردا گەڕان بە
فلتەرەکان کۆمەڵێکی زۆرمان پولێن کردن پێدەدات.

 .76دیاریکردنی چەندین یەکەی جیاواز بۆ کااڵکان [دانە-کارتۆن-دەرزەن-متر-کیلو-
هتد]..
 .77دانانی بێسنور بارکۆد بۆ کااڵیەک[کاتێک چەندین کااڵ هەبن کە لە نرخدا
یەکسانن دەتوانین وەکوو کااڵیەک پێناسەیان بکەین و لە بۆکسی پێناسەی
بارکۆددا ،بارکۆدی تەواوی کااڵکان داخڵ بکەین].
 .78دروستکردنی بارکۆد بە شیوەی ئۆتۆمات بۆ کااڵکان
 .79رێگری کردن یان رێگەپێدان بە بەکارهێنانی بارکۆدی دووبارە
 .80دروستکردنی کۆدی تایبەت بۆ کااڵکان لە ئەگەری نەبوونی بارکۆد لە سەر کااڵ
 .81چاپی کۆد/بارکۆد بۆ سەر رەفەکان
 .82دەستنیشان کردنی شوێنی کااڵ(ڕەفە و ڕیز و ستوون ) لە کۆگا دا لە کاتی
پێناسەی کااڵ
 .83دەستنیشان کردنی واڵت و کۆمپانیایی دروستکەری کااڵ لە کاتی پێناسەی کااڵ
 .84دانانی خاڵی ئاگادارکردنەوە لە ئەگەری کەمبوونەوەی کااڵکان
 .85دیاریکردنی بەروار بۆ داشکاندن کااڵکان
 .86دانانی وێنە بۆ کااڵکان
 .87دانانی سێریەڵ و واڵتی بەرهەمهێنەر بۆ کااڵکان
 .88ناساندنی کۆمپانیاکان و کەسەکان بۆ هەڵگرتنی حێساباتیان
 .89پێناسەی کەس یان کۆمپانی بە پێی ڕۆژ ؛ واتە لە ڕۆژدا چەندین جار سەردانی
مارکێت یان دەرمانخانە یان  ...بکات تەنها یەک وەسڵی بۆ دروست دەبێت.
 .90دانانی نرخی فرۆشتن بە شیوەی لەسەدا
 .91دانانی نرخی فرۆشتن بە شیوەی لەسەدای قازانج
 .92گروپ کردنی کڕیار و کۆمپانییەکان [کڕیاری جوملە  -کریاری ئاسایی  -یان هەر
پێناسێکی تر]
 .93تۆمارکردنی تێچوو(مصروفات) [دەستنیشان کردنی هەموو جۆرە تێچوویەک :
کڕی دوکان و کرێ مەخزەن و کرێ بار و پارەی مولیدە و هتد]..
 .94تۆمارکردنی داهاتەکان [دەستنی شان کردنی هەموو جۆرە داهاتێک  :بەکڕیدانی
ڕەفەکان و هتد]..
 .95سیستەمی بەرهەمهێنان یان کارگە(مەعمەل)ی تێدایە [ناساندنی تێچوەکان و
دەستنیشان کردنی نرخی بەرهەمی بەرهەمهێنراو بە بەرنامە بەشێوەی
ئۆتۆمات]
 .96کاروباری تایبەت بە کااڵ تێکچوەکان(تۆمار و ڕاپۆرت و فرۆش بە نرخی کەمتر)

