
وداهاتستنیپێشخبەرەوبۆدەهێنینبەکارسەردەمتەکنەلۆجیاییئامێریپێشکەوتووترینئێوەبازاڕگەرییەکەیپێیبە

وۆڵتوندوتپەیوەندییەکیبوونیهەروەهاوخزمەتگوزاریوبەرهەمەکانلەکوالێتیدڵنیاییبەئەویشبەرهەمەکانتان،

بەڕێوەبردنیەلئاسانکردنیانبۆکاروکردنسەپۆرتزیاتربەمەبەستیسۆپەرمارکێتەکانداوکڕیارلەگەڵهەیەڕاستەوخۆمان

عێراقوکوردستانشارەکـــانیلەبازاڕگەرییەکانیانداوژمێریاریسیستمی

چارەسەکردنی کێشەکان

لەالیەن کارمەندە بە ئەزمون و 

خاوەن بڕوانامە بەرزەکانمانەوە 

باشترین  ئۆفەری 

چارەسەرکردنی کێشەکانتان 

پێشکەشدەکرێت بە شێوەیەکی 

.زیرەکانە

متمانە

لەگەڵ هەموو کڕیارەکاندا 
پەیوەندییەکی درێژ خایەن و 

. متمانەیەکی پتەومان هەیە

پێشینەی کار 

ئێمە یارمەتیتان دەدەین بۆ دروست 
ن کردن و بەرەو پێشچونی براندەکانتا

بە کوالێتی بەرز و نرخی هەرزان بە 
دین پشت بەستن بە پێشینی کاری چەن

ساڵمان وە گەیاندنی 
. خزمەتگوزاریەکان

دەتان گەیەنینە ئامانجی  

بازاڕگەریەکەتان

لەگەڵ ئێمە خەونی بەرەوە پێشچونی 

.داهاتی بازرگانیەکانتان دێتە دی

کۆمپانیای بەرنامە تەکنەلۆجی



کۆمپانیاکەمان  پەیوەندییەکی ڕاستەوخۆی هەیە لەگەڵ براندە جیهانییەکاندا وەک



یەکەی بنەڕەتی کۆمپانیای بەرنامە 

تەکنەلۆجیای زانیار و پڕۆگرامسازی



سیستمی کامێرای چاودێری 

بەرنامەی بەڕێوە بردنی حسابات

بەرنامەی  بەڕێوەبردنی  ژمێریاری 

سۆپەرمارکێت و مەخزەن

نێتۆرک           

GPS سیستمی

بە  ئۆنالین کردنی سیستمەکان و 

دروستکردنی وێب سایت بەشیوەیەک 

بگونجێت لەگەڵ مۆبایلەکانتان

بۆ پێداویستی کاشێرو پرنتەر
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تەکنەلۆجیای زانیاری و پڕۆگرامسازی 



87

سەرنجوناوازەیدیزاینێککردنیدروستبۆتۆبازاڕگەرییەکەیبەشەکانیجیاکردنەویلەتێدەگەینتەواویبەئێمە

.بێتتێیدادەکەنداوایئێوەکەداواکارییانەیەئەوپێیبەکەپرۆگرامەکەتیانوێبسایتبۆڕاکێش

رووسەئەندازەیبەدەبێتبێهاوتاتانناوبانگێکی،خەونەکانتاننئەوپەڕیڕەنگدانەوەیدیزاینەرەکانمان

.بازاڕگەرییەکەتبورایڕیزبەندییەکانی

دیزاین و دروست کردنی وێبسایت و پرۆگرام



87

بۆیدەرێکنیارمەتجیهانداسەرانسەریلەئۆنالینشێوەیبەبازاڕگەرییەکتناساندنییپێشخستنوکاریگەری

.بناسێنیتباشترینبەبراندەکەتدەتوانیتوێبسایتەکەتلەڕێگەیکردن،وقازانجبەرفراوانبوون

بەڕێوەبردنی وێب سایت و پرۆگرامەکان

ۆبایلەموکۆمپیوتەربۆپرۆگراموسایتوێبکردنیدروستلەبەکاردەهێنینپڕۆگرامزمانیبەهێزترین

جیاوازەکان
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87

(ئایفۆنوۆیدئەندر)مۆبایلسیستمێکیجۆرەهەمووبۆئێوەداواکارییەکانیبەتایبەتپڕۆگرامیکردنیدروست

.

.دۆمەینشێوازیوسەرمۆبایلەکانپرۆگرامیبەژمێریارییەکانسیستمەبەستنەوەیهەروەها

دروست کردنی

APP



.هەموو بەشەکان بۆ سیستمی کاشێر دەست دەکەوێت

POS  بریتییە لە سیستمی ALL-in-One هەموو ئەو بەشانەی کە پێویستن بۆ

سیستمی تایبەتی کاشێر
کە جگە لە شێوازە گشتییەکەمان  لە پڕۆگرامی کاشێردا، دەتوانین سیستمە

لەگەڵ داواکارییەکانی خۆتان ڕێک بخەین و پرۆگرام بکرێت 

بارکۆد ڕیدەر، کۆمپانیاکەمان دەتوانێت هەموو سیستمەکانی کاشیر و پێداویستییەکانی وەک پرنتەری کاشێر ،

هتد ، دابین بکات بە کەمترین کات ..سکاننەر، کیبۆرد ، سندوقی سەر کاشێر ، پڕۆگرام و 



نێتۆرك        

انیا و کۆمپانیاکەمان ئامادەیە بۆ سەرپەرشتیکردن و دانانی نێتۆرک بۆ نەخۆشخانە و شوێنە گشتییەکان و کۆمپ

.  فەرمانگە حکومی و ناحکومییەکان



خزمەتگوزارییەکان

بەرنامی تایبەت بۆ مۆبایلە جیاوازەکان

سیستمی کاشێر و ڕێستۆرانتەکان

نێتۆرک

بۆ دیسکتۆپ ئەپلیکەیشن 

کامێرای چاودێڕی

دروست کردنی وێب سایت 

و بەرنامەی ئۆنالین

GPS سیستمی
سیستمی پەنجە مۆر



سیستمی بەڕێوەبردنی 

انیسێرڤەر و پێداویستیەک
بەڕێوە بردنی 

سیستمی 

خزمەتگوزارییەکان

بەڕێوەبردنی 

سۆپەرمارکێتە 

گەورەکان

سیستمی پەنجە مۆر

نێتۆڕک

کامێرای چاودێری

خزمەتگوزاری 

کۆمپیوتەر



پەیوەندی

.کۆمپانیای بەرنامە تەکنەلۆجی

شەقامی سەرەکی زەرگەتە ، نزیک مزگەوتی 

حاجی عوسمانی عەالف

info@Bername.com

http://www.Bername.com

Fb/bernamesoftwere

bername_company

+964 770 352 5755

+964 770155 5005

+964 750 111 8848


