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 .١پڕۆفايلى كۆمپانياى دۆت ڤژن:
کۆمپانیاى دۆت ڤیژن کۆمپانیایەکى لۆکاڵی – جيهانيە كە لە ساڵى  ٨٠٠٢دامەزراوە لە هەرێمى کوردستانى عێراق بە ئامانجى
دابينكردنى خزمەتگوزاری ئاى تی یە بۆ کێشە جۆراوجۆرەکان لە هەرێمى کوردستان .ئەم كۆمپانياييە نزيكەى  ٨٠ستافى
لێهاتووى هەيە لە ناوەوە و دەرەوەى واڵت وە پارتنەرى زۆرێک لە کۆمپانیاکانى دەرەوەى واڵتە وەك كۆمپانياى ئۆراكڵ ,كەم
اليت ,و ڕێدهات.

 .٨خزمەتگوزاريەكان:

بە شێوەيەكى گشتى کۆمپانیاى دۆت ڤیژن خزمەتگوزارى بوارى تەكنەلۆجياى زانيارى و سيستەمى سۆفتوێر پێشكەش

دەكات .خزمەتگوزاریەكانى كۆمپانیایى دۆت ڤیژن بریتین لە:


سيستەمى داتابەيس و ئى ئاڕ پى

 وێب ديزاين و وێب ئەپڵيكەيشن
 دۆمەين و هۆستين
 مۆبايل ئەپ
 جى پى ئێس تراكەرى ئۆتۆمبيل
 ڕيكالمى ديجيتاڵى (ڤايبەر ,فەيس بووك)
 نێتۆرك و كامێراى چاودێرى
 ئامادەكردنى هاردوێر
 ئاى تى سەپۆت و ڕاهێنان
 گرافيك ديزاين و چاپ
 شيكردنەوەى و ڤيجوەاليزەيشنى زانيارى
 ڕاوێژكارى ئاى تى

 .٣چۆنێتى جێبەجێکردنى پرۆژەكان:

پالنی جێ بە جێ کردنی سیستەم لە كۆمپانياى دۆت ڤيژن چوار قۆناغی یەک لە دوای یەک لە خۆ دەگرێت:

 .١پالنی سيستەمەكە
 .٨شیکاری سيستەمەكە
 .٣دیزاینی سيستەمەكە
 .٤جێ بە جێ کردن و تاقی کردنەوەی سيستەمەك
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 .٤میسۆدۆلۆجی پڕۆژەكان
سەرەڕای زۆی میسۆدۆلۆجییەکان و ڕوبەڕوبونەوەی گرفتی هەڵبژاردنیان لە الیەن ئێمەوە بۆ بە کارهێنانیان ،ئێمە هەستاین بە
دیاری کردنی میسۆدۆلۆجی ئەم دوو حاڵتەی خوارەوەش بناغەیەک ڕوون دەکاتەوە لە سەر کارەکە:
 .١جواڵنەوەی خێرا لە نێوان قۆناغەکانماندا بۆ جێ بە جێ کردنی داواکارییەکانتان
 .٨زیادکردنی گۆرانکارییەکان بۆ تەواوکردنی وێب سایتەکە بە خێرای

 .٥چەند نموونەیەک لە کارەکانى کۆمپانیای دۆت ڤیژن
هەتا ئێستا کۆمپانیاى دۆت ڤیژن نزیکەى سی وێب سایت و وێب ئەپڵیکەیشنى دروست کردووە بە زمانەکانى جەى ئێس پى و
پى ئەچ پى بۆ کۆمپانیا و فەرمانگە حکومییەکانى کوردستان .سەرەڕاى ئەمەش کۆمپانیاى دۆت ڤیژن لە ماوەى کارەکانیدا
هەستاوە بە دروست کردنى زیاتر لە پەنجا سیستەمى داتابەیس بە بەکارهێنانى ئۆراکڵ ،مایکرۆسۆفت ئێس کیو ئیڵ سێرفەر،
سایبس ،و مای ئێس کیو ئیڵ بۆ جێگە حکومى و ناحکومییەکان .هەروەها ئێمە مۆبایل ئەپ و ئەپڵیکەیشنى دێسکتۆپمان
دروست کردووە بە پێى پێویستى کڕیارەکانمان.
ئەمانەش نمونەیەکن لە کارەکانمان:
Slemani Governorate ERP System as a joint venture
Slemani Governorate Car GPS Tracking System
Hasil Company Car GPS Tracking System
Slemani Passport Official Website
)www.slemani.gov.krd (GIFT
)www.halabja.gov.krd (GIFT
www.gorannet.net
www.gvtech.me
GVTech Company Sales and Warehouse Systems
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www.kajourmal.org
www.kissr.edu.krd
www.sulamar.com
www.hiwakurd.org
www.wirdbeen.com
www.suldata.com
www.smartsul.com
www.dwarozh.co
www.optimumco.co
www.zheen.org
www.alaskatravel.co
www.uranusexchange.com
www.radionawxo.org
Radio Nawxo Archiving System
Radio Nawxo Finance System
Radio Nawxo Attendance System
Radio Nawxo Voice Streaming System
Kurdish Villages Statistics System
English - Kurdish Dictionary
Directorate of Identity – Sulaimani, Statistics System
Zarya ERP System
Gorannet Official Website
Gorannet Movies Website
Gorannet Downloads Website
Gorannet Billing System
Gorannet Finance System
Gorannet Ticket System for Customer Services
Gorannet Warehouse System
Gorannet Human Resources System
Gorannet Adminstration System
RobarShow Warebouse System
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Dilan Hotel Online Booking System
Dilan Hotel Finance System
Hiwa Project Official Website
Hiwa Project Applicants System
Zanyar Electronics Company Official Website
Wirdbeen Company Official Website
Professor Dr. Polla Khanaqa – Official Website
Quantum Building Company Official Website
Mahwy Company Sales and Marketing System
Mahwy colour gate
Atlifetime Official Website
Eliko Offical Website
Lannet Company Official Website
Lannet Company Sales, Warehouse, and Finance Systems
PFIC-World Official Website
PR Agency Official Website
CDO Website
CDO Queue Management System
Hotel Dawan Official Website
Hotel Dawan Booking and Sales Systems
Plan Company Official Website
Viber Advertisement for about Fifty Companies

 بۆردى بەڕێوبەرانى كۆمپانياى دۆت ڤيژن.٦
كۆمپانياى دۆت ڤيژن لە اليەن ئەندازيارانى پسپۆڕ و شارەزاوە بەڕێوە دەبرێت كە ناوەكانيان پيشان دراوە لەو
خشتەى خوارەوە
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ناو

رون كردنەوە

پۆست

بڕيار احمد حسن

بەڕێوبەرى گشتى كۆمپانياى دۆت ڤيژن

خوێندكارى دكتۆرا (ئەڵمانيا) ,ماستەرى ئەندازيارى پڕۆگرامسازى (بەريتانيا),
دبلۆم لە بەڕێوەبردنى پرۆژە (ئەمەريكا) ,بەكالۆريۆسى ئەندازيارى پڕۆگرامسازى
(زانكۆى سەاڵحەددين) ,خاوەنى پێنج بڕوانامەى ئۆراكڵ (زانكۆى ئۆراكڵ,
ئەمەريكا) ,دوو بڕوانامەى جاڤا (زانكۆى ئۆراكڵ ,ئەمەريكا) ,بڕوانامەى ماى
ئێس كيو ئێڵ و پى ئيچ پى ,بڕوانامەى ئيچ تى ئێم ئێڵ

شكۆ محمد قادر

بەڕێوبەرى پرۆدەكشن و خزمەتگوزارى

ماستەرى ئەندازيارى لە پڕۆگرامسازى و بەڕێوەبردن (بەريتانيا) ,دبلۆم لە
حكومەتى ئەلكترۆنى(كۆريا) ,بەكالۆريۆسى ئەندازيارى پڕۆگرامسازى (زانكۆى
سەاڵحەددين) ,خاوەنى چوار بڕوانامەى ئۆراكڵ (زانكۆى ئۆراكڵ ,ئەمەريكا),
بڕوانامەى ماى ئێس كيو ئێڵ و پى ئيچ پى ,بڕوانامەى ئيچ تى ئێم ئێڵ

بەرهەم احمد گەاڵڵى

بەڕێوبەرى كارگێڕى و پەيوەنديەكان

بەكالۆريۆس لە كارگێڕى و پەيوەنديەكان(زانكۆى سەاڵحەددين) ,خاوەنى پانزە
ساڵ ئەزموون لە ڕاگەياندن و پەيوەنديەكان

 .٧سوپاس و پێزانين
لە بەر دڵسۆزيمان بۆ كارەكانمان و بەرزى كواليتى كارەكانمان ,کۆمپانیاى دۆت ڤیژن يەكێكە لەو كۆمپانيانەى كە زۆرترين
سوپاس و پێزانينيان پێبەخشراوە لە اليەن زۆرێك لە كۆمپانيا و دەزگا حكوميەكانى هەرێمى كوردستان .لە ماوەى دوو ساڵى
ڕابوردودا کۆمپانیاى دۆت ڤیژن لە اليەن ئەم شوێنانەوە سوپاس و پێزانينى پێبەخشراوە:
 سوپاس و پێزانينى بەڕێز پارێزگارى سلێمانى
 سوپاس و پێزانينى بەڕێز پارێزگارى هەڵەبجە
 سوپاس و پێزانينى بەڕێوبەرايەتى گشتى پاسپۆرتى سلێمانى
 سوپاس و پێزانينى كۆمپانياى گۆران نێت
 سوپاس و پێزانينى كۆمپانياى حاسڵ

 .٢بڕوانامەكان
سەرەڕاى شارەزایی و پسپۆڕى ستافى کۆمپانیاى دۆت ڤیژن ماوەى کارکردنى زیاتر لە پانزە ساڵ ،ستافى کۆمپانیا خاوەنى بڕوانامەى ئەکادمین لە
دەرەوەى واڵت بە تایبەت لە واڵتانى ئەمەریکاو بەریتانیا لە پسيۆڕيەكانى بوارى تەكنەلۆجياى زانيارى و سيستەمى سۆفتوێر و پڕۆگرامسازى ,وەك
ئەندازيارى پڕۆگرامسازى ,بەڕێوەبردنى پرۆژە ,حكومەتى ئەلكترۆنى ,زمانەكانى بەرنامەكردن ,ئۆراكڵ ,ماى ئێس كيو ئێڵ و پى ئيچ پى ,و
جاڤا.
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 .٩پارتنەرەكانى کۆمپانیای دۆت ڤیژن
کۆمپانیاى دۆت ڤیژن کۆمپانیایەکى لۆکاڵی – جيهانيە كە نزيكەى  ٨٠ستافى لێهاتووى هەيە لە ناوەوە و دەرەوەى واڵت وە
پارتنەرى زۆرێک لە کۆمپانیاکانى دەرەوەى واڵتە وەك كۆمپانياى ئۆراكڵ .ئەمەش بەشێكە لە پارتنەرەكانى کۆمپانیاى دۆت:


كۆمپانياى ئۆراكڵ – ئەمەريكا



كۆمپانياى كەماليت – ئەمەريكا



كۆمپانياى گيگ ئاى تى – بەريتانيا



كۆمپانياى تروڤارێ – فينلەندا



كۆمپانياى هايك ڤيژن – چاينا



كۆمپانياى ئى ئى لينك تێك – چاينا

 .١٠پەیوەندى
كؤمپانياى دۆت ڤيژن بؤ خزمەتگوزارى ئاى تى و سۆفتوێر
ئۆفیسى ژمارە  ,٣٨قاتى ١
تەالرى سەيد قادر ,سەهۆڵەكە
شەقامى سالم
سلێمانى ,كوردستانى عێراق

www.dotvisionit.com
info@dotvisionit.com
0770 220 1994
0750 220 1994

 .١١هاوپێچەكان
 سوپاس و پێزانينەكانى كۆمپانياى دۆت ڤيژن
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