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១. ត្មូវការចាំច់សរំាប់្បព័នធៃំបណើ រការ Windows 
ឧបករ ៍ផតិតស្នន មរាមដដ SecuGen ជាឧបករ ៍ថដលរតូវងរបើរបាស់ជាមួយា សីុនកំុពយូទ័រតាមរយៈ 

USB ports។ ដូងចនោះតរមូវងអាយា សីុនកំុពយូទ័រថដលភាា ប់ជាមួយឧបករ ៍ផតិតស្នន មរាមដដងនោះរតូវាន USB 
ports យ ងតិច២។ កំុពយូទ័រថដលរតូវងរបើរបាស់រតូវាន RAM តូចបំផុត 32MB និងទំេំ Hard Disk 20MB។ 

 ឧបករ ៍ផាិតស្នន មរាមដដ SecuGen អាចដំង ើ រការងលើរបព័នធរបតិបតតិការងផេងៗដូចជា Window, 
Linux ឬMacOS ។ 

 ការដំង ើង ៖ អ្នករតូវថតងធ្វើការតភាា ប់រន រវាងឧបករ ៏ទំងពីរងនោះជាមុនសិនមុននិងចប់ងផតើមងរបើរបាស់ 
ឧបករ ៍ផាិតស្នន មរាមដដ SecuGen ងនោះ ។ 

 ដំង ើ រការងលើរបព័នធWindows ៖ ឧបករ ៏ទំងពីរនឹងស្នគ ល់រន ងដាយសវ័យរបវតតិងៅងពលថដលអ្នកបាន 
ងដាតឧបករ ៍ផតិតស្នន មរាមដដ SecuGen ជាមួយ USB ports របស់កំុពយូទ័រ។ 

២. របបៀបប្បើ្ាស ់និងណថរកាឧបករណ៍ផតិតស្នន ម្ាមដៃ 
ក- បេតុអ្វីានជាគុណភាពរបូភាព្តូវការចាំច់បពលផតិតស្នន ម្ាមដៃ 

ឧបករ ៍ផតិតស្នន មរាមដដា ក SecuGen គឺជាបងចចកវទិាលបីមួយថដលានរាងតូចលកខ ៈ 
ពិងសសរបស់វាគឺការផតិតយកស្នន មរាមដដ។ ងៅងពលថដលដាក់រាមដដវាបានែតយករបូភាពស្នន ម 
រាមដដ ងៅរកាទុកកនុងរបព័នធរគប់រគងមួយថដលអាចងធ្វើការសំរល់អ្តតសញ្ហា  របស់អ្នកអ្តិែិជន។ 
របសិនងបើរូបស្នន មរាមដដមិនចាស់ ឬករមិតព ៌មិនរគប់ររន់ ងធ្វើងអាយការកំ ត់អ្តតសញ្ហា  របស់ 
អ្តិែិជនពំុសូវរតឹមរតូវ និងានភាពពិបាកកនុងការថសវងរករបូភាពស្នន មរាមដដអ្តិែិជនដថដលសំរាប់ 
ការពិនិតយងលើកងរកាយ។ 

លកខខ័ ឌ ធ្មមជាតិ និងថសបក ដូចជា ងសើម, សងួត, ថសបករជួញ អាចប ោះពាល់ ដល់របូភាព
កនុងការផតិតស្នន មរាមដដ ថដលងធ្វើងអាយរបូភាពានសភាពភលឺខាល ំងងពក ឬងងឹតងពក។ ស្នន មរាមដដថដល 
បានរកាទុកងនោះសំរាប់ងធ្វើការផគូផគងជាមួយនិងស្នន ម រាមដដរបស់អ្តិែិជនដថដលថដលមកងធ្វើការពិនិតយ 
ងលើកងរកាយ ឬក៏ងៅងធ្វើការពិនិតយងៅកថនលងងផេង។ 

ខ- របបៀបដាក់្ាមដៃបលើឧបករណ៍ផតិតស្នន ម្ាមដៃ 
ការចប់យកស្នន មរាមដដរបស់ឧបករ ៍ផតិតស្នន មរាមដដ SecuGen គឺានសមតថភាពខពស់

កនុងការចប់យករបូភាពបានរតឹមរតូវលអ។ ប ុថនតងទោះបីជាយ ងណាក៏ងដាយការដាក់រាមដដថដលរតឹមរតូវ 
ងៅងពលងធ្វើការផតិតគឺអាចផតល់ផលលអសំរាប់ងរបើកនុងកមមវធីិ្។ 

ខាងងរកាមជាព័ត៌ានជំនួយអំ្ពីរងបៀបងរបើរបាស់ និងរងបៀបថែរកាឧបករ ៏ ថដលអាចងធ្វើងអាយ 
គុ ភាពរូបភាពស្នន មរាមដដបានលអ រពមទំងកាត់បនថយភាពបរាជ័យងៅងពលផតិតងលើកដំបូង។ 
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២.១- របបៀបប្បើ្ាស ់

ក- ការដាក់្ាមដៃរបសអ់្នកបោយចំកណ្ដា លដនឧបករណ៍ផតិតស្នន ម្ាមដៃ 
ស្នន មរាមដដថដលរតូវងរបើងដើមបីផតិតគឺជាថផនកមួយដនរាមដដគន្លល ក់ទី១។ រតូវរបាកដថ្នស្នន ម 

រាមដដរបស់អ្តិែិជន រតូវបានដាក់ចំកណាា លកញ្ច ក់របស់ឧបករ ៍ផតិតស្នន មរាមដដ។ ខាងងរកាមងនោះ 
គឺជារបូគំរថូដលបង្ហា ញពីការដាក់រាមដដផតិតបានរតឹមរតូវ និងមិនបានរតឹមរតូវ៖ 

 

 

ខ- ដាក់្ាមដៃរេូតៃលប់ចញបភលើង 
សូមដាក់រាមដដរបស់អ្តិែិជនងលើឧបករ ៍ផតិតស្នន មរាមដដរពមទំងសងកត់រាមដដបនតិច 

រេូតដល់ងភលើងងៅងលើឧបករ ៍ផតិតស្នន មរាមដដភលឺ។ ងនោះបង្ហា ញថ្នឧបករ ៍ផតិតស្នន មរាមដដកំពុងថត 
ដំង ើ រការចប់យករបូភាពស្នន មរកងៅដដរបស់អ្តិែិជនងេើយ។  ប ុថនតសូមកំុសងកត់ខាល ំងងពកងរពាោះអាច 
ងធ្វើងអាយរបូភាពថដលទទួលបានស្រសអាប់ ឬមិនចាស់។ 

គ- រកា្ាមដៃបោយបៅបលើឧបករណ៍ផតិតស្នន ម្ាមដៃ 
រតូវរង់ចំរេូតដល់ងភលើងព ៌រកេមបានបំភលឺង ើង ងនោះបញ្ហា ក់ថ្នឧបករ ៍បានចប់ដំង ើ រការ 

ងេើយ។  បន្លទ ប់មកសូមរការាមដដរេូតដល់រូបស្នន មរាមដដបានបង្ហា ញរបូភាពង ើងងៅងលើងអ្រកង់ 
កំុពយូទ័រងទើបអ្តិែិជនអាចយកដដងចញបាន។ 

ការដាក់រាមដដ
បានរតឹមរតូវលអ 

ការដាក់រាមដដ
មិនបានរតឹមរតូវ 

ការដាក់រាមដដ
មិនបានរតឹមរតូវ 
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ឃ- របបៀបណសវងរកចំណុចសខំាន់របសស់្នន ម្ាមដៃ 
ស្នន មរាមដដជាទូងៅានលកខ ៈជាថខេបន្លទ ត់ថដលបងងកើតបានរបូគំរមួូយ។ ថផនកសំខាន់ដន 

ស្នន មរាមដដ រតូវបានកំ ត់ងៅរតង់ចំ ុចខពស់ជាងងគ ថដលជាទូងៅងយើងងៅថ្នរកងៅដដ។  

ខាងងរកាមងនោះគឺជាឧទេរ ៍បង្ហា ញពីរបូភាពដនចំ ុចសំខាន់ៗរបស់ស្នន មរាមដដងៅតាម 
របូគំរូដនរាមដដនីមួយៗ៖ 

 

ង- កនងុករណីណៃល្ាមដៃដាច់ ឬប្រោះថ្នន ក់ជាយថ្នបេតុ 
អ្នកអ្នុវតតន៍ការង្ហរ រតូវងធ្វើការផតិតយកស្នន មរាមដដពីរងផេងរន ពីអ្តិែិជនាន ក់ថដលមកងធ្វើការ 

ពិនិតយងលើកដំបូងងដើមបីជាការបង្ហក រទុកជាមុនចំងពាោះងេតុការ ៍ងផេងៗថដលអាចងកើតង ើងជាយថ្នងេតុ 
ចំងពាោះអ្តិែិជន។ ងយើងក៏ានវធីិ្ងផេងៗងទៀតជាងរចើនកនុងករ ីថដលអ្តិែិជនថដលរម នរាមដដ ឬ
ឧបករ ៍ផតិតស្នន មរាមដដ មិនអាចងរបើបាន សូមទក់ទងថផនករគប់រគងទិននន័យរបស់មជឈម ឌ លជាតិ។ 

ច- ស្នន ម្ាមដៃណៃលជាបញ្ហា  
អ្នុវតតន៍តាមការថ នំ្លខាងងលើ អ្នកគួរថតទទួលបាននូវលទធផលដនការផាិតស្នន មរាមដដមួយ 

ថដលានភាពលអឥតងខាា ោះ។ ជួនកាលបញ្ហា ថសបក និងអាកាសធាតុអាចងធ្វើងអាយគុ ភាពរូបភាពអ្ន់ 
បានថដរ។ ថសបកថដលានសភាពងសើម គឺអាចងធ្វើងអាយរបូភាពស្នន មរាមដដានសភាពជំា ឬរបតាក 
ងពក ដូងចនោះតរមូវងអាយងធ្វើការជូតរាមដដងន្លោះជាមុនសិនមុននឹងដាក់ងលើឧបករ ៍ផតិតស្នន មរាមដដ។ ថត 
ងបើសិនជារាមដដរបស់អ្តិែិជនសងួតខាល ំងងពក អ្នកអាចងរបើសំ ីអាល់កុលជូតរាមដដ ឬោងរាមដដ 
និងទឹកធ្មមតារចូជូតងអាយសងួតមុននឹងដាក់ផតិត។ ខាងងរកាមងនោះគឺជារបូភាពឧទេរ ៍មួយចំនួនងៅ 
ងពលមរាមដដានសភាពសងួតងពក, ងសើមងពក, ថសបកានរបួស៖ 
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២.២- ករណីប ៀសវាងមួយចំនួនបៅបពលបភលើងបបើកបៃើមបផីតិតស្នន ម្ាមដៃ 

ក- ហាមដាក់្ាមដៃរបសអ់្នកយតឺ ឬ្ស្នលបពក 
ការដាក់រាមដដរបស់អ្តិែិជនយឺត ឬស្រស្នលងពក អាចងធ្វើងអាយងភលើងសញ្ហា ដនឧបករ ៍ផតិត 

ស្នន មរាមដដងបើកថតមិនអាចចប់យករបូភាពបានងទ ។ ក៏ប ុថនតងៅងពលថដលដាក់រាមដដងលើឧបករ ៍ 
រចួងេើយ ថតពំុានសញ្ហា បំភលឺថដលបញ្ហា ក់ពីដំង ើ រការដនឧបករ ៍ សូមដករាមដដងចញ ងេើយរតូវ 
រង់ចំរបថេលជា៥វនិ្លទី ងទើបអ្នុវតតមតងងទៀត។ 

ខ- ្ាមដៃរបសអ់្នកហាមបិទាងំបៅបពលដាក់ផាិត 
ងបើសិនជាានអ្វីមកបិតបំាងស្នន មរាមដដថដលរតូវផតិតងន្លោះ ឧបករ ៍ផាិតស្នន មរាមដដនឹងមិន 

ងធ្វើការផាិតយកស្នន មរាមដដរបស់អ្តិែិជនបានងទ ។ ងៅងពលថដលអ្តិែិជនដាក់រាមដដងលើឧបករ ៍ 
រចួងេើយថតពំុានសញ្ហា បំភលឺថដលបញ្ហា ក់អំ្ពីដំង ើ រការដនឧបករ ៍ សូមដករាមដដងចញងេើយរតូវ 
រង់ចំរបថេលជា៥វនិ្លទី ងទើបអ្នុវតតមតងងទៀត។ 

 

 

ហាមយកដដប ោះងលងងៅរតង់ចំ ុចថដលសថិតកនុងរងវង់ដូចកនុងរបូខាងងលើ 

ករ ីថសបកសងួតងពក ករ ីថសបកងសើមងពក ករ ីថសបកានរបួស 
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២.៣- តំណេទ ំ
របសិនងបើងៅងលើដផទថដលរតូវផតិតស្នន មរាមដដងន្លោះ  ានរបឡាក់ ងរបងធ្មមតា, ថកអលដដ ឬស្នន ម 

របឡាក់ងផេងៗងទៀត គឺពំុានបញ្ហា អ្វីកនុងការចប់យករបូភាពងៅងពលថដលងធ្វើការផតិតស្នន មរាមដដងន្លោះងទ។ 

ក- បតើបធវើៃូចបមតចបៃើមបសីោំតកញ្ចក់របសឧ់បករណ៍ផតិតស្នន ម្ាមដៃ? 
 អ្នកអាចងរបើកថនេងងពាោះងរោះ ឬកំណាត់ទន់ ថដលសងួត ឬងសើមតិចៗ ងដើមបីងធ្វើការសំអាតដផទ 

របស់វា។ អ្នកអាចសំអាតដីថដលររំងជាប់ឧបករ ៍, អ្នកអាចងរបើកំណាត់ងសើមៗងដើមបីឆកឹោះវា 
ងចញ អ្នកអាចផតិតយកដំ ក់ទឹកងចញងដាយងរបើកំណាត់ងសើមតិចៗ។ 

 សូមងធ្វើការសំអាតងអាយបានញឹកញាប់ ទឹកថ្នន ំកំចត់ងមងរាគងផេងៗអាចងរបើបានថតងធ្វើយ ងណា 
កំុងអាយប ោះពាល់ដល់កញ្ច ក់របស់វា ការដាក់រគបឧបករ ៍ងដាយងរបើផ្ល សទិកអាចនឹងងធ្វើងអាយ 
ខូចងបើផ្ល សទិកងន្លោះរោយ។ 

 ហាមដាច់ខាតកនុងការចក់វតថុរាវងផេងៗងដាយផ្ទ ល់ងៅងលើកញ្ច ក់ ឬឧបករ ៏ផតិតស្នន មរាមដដ 
ងនោះ។ 

៣. ៃំបណ្ដោះ្ស្នយបញ្ហា មួយចំនួនណៃលណតងណតបកើតានប ើង 
ក- ការបចញផ្ទ ងំ្ពានពី Driver របសវ់ា 

ងបើសិនជាអ្នកងរបើ Window ងេើយងោកអ្នកបានងឃើញស្នររពានមួយថដលបង្ហា ញថ្ន Driver 
ដនឧបករ ៍ SecuGen ឆលងមិនផុតពីដំង ើ រការដំបូងដនកមមវធីិ្ Window ងទ, សូមចុចងលើប ូតុង “Continue 
Anyway” ។  

ខ- បដាតជាមួយ USB ណតមិនៃំបណើ រការ 
ងពលខលោះអ្នកភាា ប់ឧបករ ៍ផតិតស្នន មរាមដដ SecuGen ងនោះជាមួយរនធ USB ថដលានស្រស្នប់ងលើ 

Keyboard ឬឧបករ ៍ USB ងផេងៗ, ដូងចនោះអ្នករតូវរតួតពិនិតយ ងអាយបានេមត់ចត់កនុងការងដាតភាា ប់ងនោះ 
ថតងបើងៅថតមិនដំង ើ រការងទៀតអ្នកគួរថតងដាត ងដាយផ្ទ ល់ជាមួយរនធ USB ថដលានងៅងលើ 
កំុពយូទ័រថតមតង។ 

គ- បដាតជាមួយ USB ៃំបណើ រការណតមិនោចចប់របូភាពាន 
អ្នករតូវចងចំថ្ន ងៅងពលថដលានឧបករ ៍ងលបឿនងលឿនណាមួយថដលងដាតជាមួយរនធ USB 

របស់កំុពយូទ័រ ដូចជា ា សីុនែតរបូ, ា សីុនថសគន, ា សីុនងបាោះពុមពជាងដើម ងន្លោះឧបករ ៍ SecuGen 
គឺមិនអាចដំង ើ រការកនុងងពលថតមួយបានងទ។ ឧបករ ៍ SecuGen គឺងរបើថ្នមពលរេូតដល់ 66% ដន 
ថ្នមពល USB ថដលងធ្វើងអាយវាមិនអាចដំង ើ រការរពមរន ជាមួយឧបករ ៍ងផេងងទៀតថដលងរបើថ្នមពល
ងលើសពី 40%។ សូមបិទ ឬជាការលអសូមដកឧបករ ៍ងផេងៗងចញ មុននឹងងរបើឧបករ ៍ផតិតស្នន ម 
រាមដដ SecuGen។ 
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ឃ- បដាតជាមួយ USB ៃំបណើ រការ ណត ួនកាលមិនោចចប់របូភាពាន 
សូមដករាមដដថដលរតូវផតិតរបស់អ្តិែិជនងចញពីកញ្ច ក់ឧបករ ៍ ងេើយរង់ចំ ៥វនិ្លទី ងដើមបី

ងអាយឧបករ ៍ផតិតស្នន មរាមដដងនោះងធ្វើការកំ ត់ង ើងវញិ។ ថតងបើរង់ចំ៥វនិ្លទីងរកាយមកងៅថតមិន 
ដំង ើ រការ សូមដកឧបករ ៍ផតិតស្នន មរាមដដងនោះងចញពី រនធ USB ងេើយងដាតចូលវញិរចួអ្នុវតតមតង 
ងទៀត។ 

ង- បដាតជាមួយរនធ USB ណ្ដមួយក៏មិនៃំបណើ រការ 
ងៅងពលថដលអ្នកបានងដាយជាមួយរនធ USB បានរតឹមរតូវងេើយ ថតងៅងពលថដល

ដាក់រាមដដងដើមបីងធ្វើការផាិតស្នន មរាមដដ ថតពំុានសញ្ហា បំភលឺបញ្ហា ក់ពីដំង ើ រការងទសូមងធ្វើការទក់ទង 
មកថផនករគប់រគងទិននន័យមជឈម ឌ លជាតិងដើមបីសំុអ្នតរាគមន៍។ 
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ទំព័រទី 1 

  

ការចាប់ផផតើមកមមវិធីររប់ររងទិននន័យ STI 
 

ផដើមបីផរបើរាស់កមមវធីិរគប់រគងទិននន័យ STDានអនកផរបើរាស់អាចចូលតាមពីររផបៀបផផេងគ្នន គឺ៖ 

វធីិទី១- ចុចប ូតុង Start Windows ផរជើសផរ ើស Program  បន្ទា ប់មកចុច NCHADS Database  និង
ចុចផលើពាកយ STD 

វធីិទី២- ខសវងរកប ូតុង STD ផៅផលើផអរកង់ Desktop រចួចុច Mouse ខាងផឆវងពីរដង ផន្ទោះកមមវធីិ
រគប់រគងទិននន័យនិងបងាា ញផ ើង 

 រផបៀប Log in ចូលផរបើរាសរ់បព័នធ 

សរាប់អនកខដលចូលផរបើរបព័នធផនោះានលុោះរតាខតានការអនុញ្ញា តពីអនករគប់រគងរបព័នធខដលអនករគប់រគង
របព័នធានសិទធិបផងកើតផ ម្ ោះផអាយផរបើរាស់។ 

អនកផរបើអាច Log in ចូលរបព័នធផោយផរបើរាស់ផ ម្ ោះនិងផលខសំងាត់ ឬផរបើស្នន មរាមដដក៏ាន។ 

រផបៀប Log in ផោយផរបើរាស់ផ ម្ ោះនិងផលខសំងាត់ 

១. ចុចផលើផមនុយ “Pass/User” 

២. ចូរបំផពញផ ម្ ោះផរបើរាស់កនុងរបអប់ User name និងផលខសំងាត់កនុងរបអប់ Password 

 
៣. ចុចប ូតុង “OK” ផដើមបីLog in ចូលរបព័នធ។ 

 

រផបៀប Login ផោយផរបើរាស់ស្នន មរាមដដ 

១. ចុចផលើផថប “FingerPrint” 
២. សូមផធវើការផដិតរាមដដរបស់អនក 
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ទំព័រទី 2 

 
 

៣. ចុចប ូតុង “OK” 

 

សំរាប់កំុពយូទ័រខដលកំពុងផរបើរាស់កមមវធីិរគប់រគងទិននន័យ STD បន្ទា ប់ពីការ Login មក ានផ្ា ំងរបូភាព
មួយានផលចផ ើង ខដលរលឹំកដល់អនកផរបើរាស់អំពីពត៌ានរបស់    អតិថិជនខដលមិនទាន់ានបញ្ជូ នផៅ
ា៉ា សីុនផម ។ របសិនផបើពត៌ានរបស់អតិថិជនាន បញ្ជូ នផៅកាន់ា៉ា សីុនផមអស់ផ ើយ ផ្ា ំងរបូភាពផនោះមិន
ផលចផ ើងផទ។ 

 

របូភាពផនោះានន័យថាានអនកជំងឺចំនួន១ន្ទក់មិនទាន់ានបញ្ជូ នផៅកាន់ា៉ា សីុនផមនិងានស្នន មរាមដដ 

បផ ត្ ោះអាសននចំនួន២២ផទៀតខដលមិនទាន់ានបញ្ចួ នទិននន័យ។ រផបៀបដនការបញ្ជូ នពត៌ានផៅកាន់ 

ា៉ា សីុនផមនឹងបងាា ញផៅទំព័រខាងផរកាម។ 
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រផបៀបរកស្នន មរមាមដៃរបសរ់បព័នធ 

ផៅកនុងការខសវងរកស្នន មរាមដដអតិថិជនរបស់របព័នធផាុកទិននន័យSTD គឺានលកខណៈតាមលំោប់លំផោយ

ដូចខាងផរកាម៖របព័នធផធវើការរកស្នន មរាមដដផមខាងស្នដ ំៈ 

១- របព័នធផធវើការរកស្នន មរាមដដផមខាងផឆវង 

២- របព័នធផធវើការរកស្នន មរាមដដចងអុលខាងស្នដ ំ 

៣- របព័នធផធវើការរកស្នន មរាមដដចងអុលខាងផឆវង 

៤- របព័នធផធវើការរកស្នន មរាមដដក ដ្ លខាងស្នដ ំ 

៥- របព័នធផធវើការរកស្នន មរាមដដក ត្ លខាងផឆវង 

៦- របព័នធផធវើការរកស្នន មរាមដដន្ទងខាងស្នដ ំ 

៧- របព័នធផធវើការរកស្នន មរាមដដន្ទងខាងផឆវង 

៨- របព័នធផធវើការរកស្នន មរាមដដកូនខាងស្នដ ំ 

៩- របព័នធផធវើការរកស្នន មរាមដដកូនខាងផឆវង 

កនុងការខសវងរកផនោះ ផបើរបព័នធរកផឃើញស្នន មរាមដដ្មួយផ ើយ ផន្ទោះវានឹងឈប់កនុងការរកស្នន មរាមដដ

ផផេងផទៀត។

 

កនុងរបូផនោះបងាា ញថារបព័នធនឹងរកស្នន មរាមដដផមខាងស្នដ ំ ខតរបព័នធផនោះមិនានផៅរកដល់រាមដដចងអុល

ខាងស្នដ ំផទ 
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រផបៀបច ុះផ ម្ ុះអតិថិជនថមី 
ផៅផពលខដលផោកអនកានចូលផៅកនុងរបព័នធរចួផ ើយ ផោកអនកអាចផធវើការចុោះផ ម្ ោះអតិថិជនខដលមក
ទទួលផសវាផៅកខនលងរបស់អនក ផោយផធវើការអនុវតតន៍តាមវធីិដូចខាងផរកាម៖ 

១- ចុចផលើមឺុនុយ “Form” 
២- ចុចផលើ “Fingerprint” 

 

៣- ផៅផពលខដលផ្ា ំងផដិតស្នន មរាមដដានបងាា ញផ ើងសូមផធវើការផដិតស្នន មរាមដដអតិថិជន
ផោយយកMouseចុចផលើរបូរាមដដ្ខដលរតូវផដិតផ ើយរតូវផអាយអតិថិជនោក់រាមដដផន្ទោះ
ផលើឧបករណ៍ផដិតស្នន មរាមដដផដើមបីផធវើការផតិត។ សូមផធវើការផដិតស្នន មរាមដដអតិថិជនយ៉ាងតិចផអា
យានពីរផៅកនុងការចុោះផ ម្ ោះថមីផនោះ។របព័នធនឹងមិនអនុញ្ញា តផ ើយផបើសិនជាស្នន មរាមខដលខដល
ផតិតផន្ទោះានខតមួយឬគុណភាពស្នន មរាមដដមិនលអ។ 
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៤- ផរជើសផរ ើសផភទរបស់អតិថិជន
 

 

កនុងរបូផនោះ អតិថិជនផភទរបុសផរបើស្នន មរាមដដចងអុលនិងផមដដខាងស្នត ំកនុ ងការចុោះផ ម្ ោះ 

៥- ចុចផលើប ូតុង “ខសវងរក” 

 

របព័នធនឹងផធវើការបងាា ញនូវតារាងអតិថិជនខដលានស្នន មរាមដដរបហាក់របខ លគ្នន និងស្នន ម
រាមដដខដលានផដិត។ផោកអនកអាចផធវើការផរជើសផរ ើសយកអតិថិជន្មួយខដលបងាា ញផដើមបីផធវើ
ការចុោះផ ម្ ោះផោយរគ្នន់ខតចុចផលើអតិថិជនផន្ទោះ រចួចុចប ូតុង“ស្សី” ឬប ូតុង “របសុ” (ដូចកនងជំហាន
ទី៩) ផៅតាមផភទផបើផន្ទោះជាអតិថិជនខតមួយនិងអតិថិជនខដលផដិតរាមដដផនោះ។ ខតសូមអនុវតតន៍
តាមជំហានទី៦ខាងផរកាមផបើជាអតិថិជនថមីសុទធស្នធ។ 

៦- ចុចផលើប ូតុង“បផងកើតស្នន មរាមដដ” 
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៧- ចុចប ូតុង "យល់រពម” 

 

របព័នធនឹងបផងកើតទិននន័យអតិថិជនដូចខដលានបងាា ញដូចកនុងរបូខាងផរកាម៖
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៨- ចុចប ូតុង“យល់រពម” 

 

៩- ចុច ប ូតុង "ស្សី” ផបើអតិថិជនជាស្សី ឬចុចផលើប ូតុង “របុស” ផបើអតិថិជនជារបុស ផដើមបីចុោះផ ម្ ោះ
អតិថិជនថមីជាមួយស្នន មរាមដដខដលានផរជើសផរ ើស 
១០- ចុចប ូតុង “យល់រពម” 

 
កមមវធីិនឹងផបើកទំរង់បំផពញទិននន័យSTD 

ផៅផពលខដលផោកអនកានបំផពញព័ត៌ានអតិថិជនានរចួរាល់ផ ើយ ផបើសិនជាផោកអនកផធវើការ
ខសវងរកអតិថិជនផនោះដខដល ផន្ទោះផោកអនកនឹងផឃើញផៅកនុងជួរឈរ “របវតតិការពិនិតយ” នឹងផោត
ផ ើង១ផោយសវ័យរបវតតិ។  

ចំ្ំ៖ ផៅកនុងករណីខដលកំុពយូទ័ររបស់អនកមិនអាចភាជ ប់ផៅា៉ា សីុន Server ាន អនកផៅ ខតអាចផធវើការចុោះ
ផ ម្ ោះអតិថិជនានដខដលដូចតាមជំហានខដលានផរៀបរាប់ខាងផលើ។ផៅផពលខដលកំុពយូទ័ររបស់អនកអាច
ភាជ ប់ផៅា៉ា សីុនServer អនកអាចបញ្ជូ នទិននន័យទំាងផនោះានផោយងាយខដលវធីិបញ្ជូ នទិននន័យផនោះនឹងផរៀប 
រាប់ផៅជំហានបន្ទា ប់។ 
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ទំព័រទី 8 

រផបៀបផមើលរបវតតិការពិនិតយរបសអ់តិថិជនផៅកន ងរបព័នធ 
១- ចុចផលើមឺុនុយ “Form” 
២- ចុចផលើ “Fingerprint” 

 

៣- ផៅផពលខដលផ្ា ំងផដិតស្នន មរាមដដានបងាា ញផ ើងសូមផធវើការផដិតស្នន មរាមដដអតិថិជន
ផោយយកMouseចុចផលើរបូរាមដដ្ខដលរតូវផដិត ផ ើយរតូវផអាយអតិថិជនោក់រាមដដផន្ទោះ
ផលើឧបករណ៍ផដិតស្នន មរាមដដផដើមបីផធវើការផតិត។ របព័នធនឹងមិនអនុញ្ញា តផ ើយផបើសិនជាគុណភាព
ស្នន មរាមដដមិនលអ។ 
៤- ផរជើសផរ ើសផភទរបស់អតិថិជន 
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ទំព័រទី 9 

 
៥- ចុចផលើប ូតុង “ខសវងរក” 

 

របព័នធនឹងផធវើការខសវងរកអតិថិជនផៅតាមស្នន មរាមដដខដលានផតិត 

 

របូផនោះបងាា ញថាអតិថិជនាន ក់ផនោះធ្លល ប់មកពិនិតយមតងរចួមកផ ើយ 

 

៦- ចុចផលើផលខខដលបងាា ញពីចំនួនខដលមកពិនិតយកនុងជួរឈរ “របវតតិការពិនិតយ”។ កមមវធីិនឹង
បងាា ញព័ត៌ានពីការមកពិនិតយរបស់អតិថិជនដូចកនុងរបូខាងផរកាម៖ 
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ទំព័រទី 10 

 

កនុងរបូផនោះបងាា ញថាអតិថិជនាន ក់ផនោះធ្លល ប់ានមកទទួលផសវា 

STDផៅS02-02ផៅដថៃទី0៥ខខមិន្ទឆ្ន ំ២០១៣ 

៧- ចុចប ូតុងបិទផដើមបីរតលប់ផៅខាងផដើមវញិ។ 
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ទំព័រទី 11 

រផបៀបបញ្ជូនទិននន័យផៅមា៉ា ស នី Server 
១- ចុចផលើមឺុនុយ “Form”  
២- ចុចផលើ “Fingerprint” 

 

៣- ចុចផលើប ូតុង “ផធវើផអាយដូចគ្នន ” 

 

 បញ្ជ ីទិននន័យខដលរតូវបញ្ជូ នផៅា៉ា សីុនServerនឹងបងាា ញដូចកនុងរបូខាងផរកាម៖ 

 

៤- ចុចផលើប ូតុង “សមកាលកមម”  ផដើមបីផធវើការបញ្ជូ នទិននន័យផៅា៉ា សីុនServer 

 

កមមវធីិនឹងចាប់ផផដើមផធវើការបញ្ជូ នទិននន័យផៅកាន់ា៉ា សីុន Server ។ 



វធីិប្បើ្ាស់្បព័នធ្រប់្រងទិននន័យ STI 

ទំព័រទី 12 

ផៅផពលខដលផោកអនកផធវើការបញ្ជូ នទិននន័យចប់ផន្ទោះផោកអនកនឹងទទួលានលទធផលដូចបងាា ញ
កនុងរបូខាងផរកាម៖ 

 

កនុងករណីខដលផោកអនកមិនអាចបញ្ជូ នទិននន័យផនោះផៅា៉ា សីុន Server ានផន្ទោះកមមវធីិនឹងបងាា ញ
ដូចកនុងរបូខាងផរកាម៖ 

 

កនុងរបូផនោះបងាា ញថាការបញ្ជូ នទិននន័យផៅា៉ា សីុនServerានបញ្ញា ។ យក Mouseចុចផលើ “ាន
បញ្ញា ” ផដើមបីបងាា ញមូលផ តុខដលផធវើផអាយានបញ្ញា ។ 
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កនុងរបូផនោះបងាា ញថាបញ្ញា ខដលផធវើញផអាយអនកមិនអាចបញ្ជូ នទិននន័យផៅកាន់ា៉ា សីុន Server  

ានគឺផោយស្នរខតា៉ា សីុនកំុពយូទ័ររបស់អនកមិនអាចភាជ ប់ជាមួយា៉ា សីុន Server 
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ទំព័រទី 14 

រផបៀបបញ្ចូលទិននន័យរបសអ់នកជំងឺស្រសត ី
 

ចុចផលើពាកយ “Form”ខដលផៅខផនកខាងផលើ រចួចុចផលើរបូ              ផពលផន្ទោះផោកអនកនឹងផឃើញរបូ
ភាពដូចខាងផរកាមៈ

 

 

 ១. ចុចផលើ “Page1” ផដើមបីចាប់ផផតើមបញ្ចូ លទិននន័យ 

២. បញ្ចូ លពត៌ានកនុងទំព័រទី១ខដលានដូចជាៈ 

 - ផលខរបវតតិជំងឺៈ ជាផលខកូដរបស់អនកជំងឺ 

 - ផ ម្ ោះគលីនិកៈ ជាផ ម្ ោះរបស់គលីនិក 

 - កាលបរផិចេទពិផរគ្នោះជំងឺៈ ដថៃខខឆ្ន ំខដលអនកជំងឺមកពិនិតយ 

 - ផ ម្ ោះអនកជំងឺៈ អកេរកាត់បីខាង់ដនផ ម្ ោះរបស់អនកជំងឺ 
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ទំព័រទី 15 

 ៣. បញ្ចូ លព៌តានទូផៅរបស់អនកជំងឺ 

  - អាយុៈ បញ្ចូ លចំនួនអាយុរបស់អនកជំងឺ 

  - ទីកខនលងកំផណើ តៈបញ្ចូ លទីកខនលងកំផណើ តរបស់អនកជំងឺ 

  - មុខរបរៈ ផរជើសផរ ើសមុខរបររបស់អនកជំងឺ 

  - ភាស្នកំផណើ តៈ ផរជើសផរ ើសភាស្នកំផណើ តរបស់អនកជំងឺ 

  - ផចោះអានអកេរៈ ផរជើសផរ ើស “Yes” ផបើផចោះអាន និង”No” ផបើមិនផចោះអានផទ 

 

 ៤. បញ្ចូ លពត៌ានអំពីរបវតតិ និងមូលផ តុដនការពិនិតយផបើសិនជាាន 

 ៥. ចុចផលើ “Page2” ផដើមបីបញ្ចូ លទិននន័យផៅទំព័រទី២ 
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បញ្ចូ លព៌តានអំពីការវាយតំដលរបឈមមុខនឹងផរគ្នោះថាន ក់ចំផពាោះជំងឺរោកាត់សបូន 

  

សំគ្នល់ៈ ពត៌ាផនោះសំរាប់ខតស្រសតី EWs ប៉ាុផ ណ្ ោះ 
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ទំព័រទី 17 

៧. ចុចផលើ “Page3” ផដើមបីបញ្ចូ លទិននន័យផៅទំព័រទី៣ 

 

  

 ៨. ចុចផលើ “Page4” ផដើមបីបញ្ចូ លទិននន័យផៅទំព័រទី៤ 
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ទំព័រទី 18 

 

បញ្ចូ លពត៌ានអំពីផតសតមនាីរពិផស្នធន៍ និងផរាគវនិិចេ័យផបើសិនជាាន 

 ៩. ចុចផលើ “Page5” ផដើមបីបញ្ចូ លទិននន័យផៅទំព័រទី៥  

 

បញ្ចូ លពត៌ានអំពីការពាាល និងការផតល់របឹកា និងផតល់ដំបូន្ទម ន 

 ១០. ចុចផលើរបូ    ផៅខផនកខាងផលើផដើមបីរកាទុកនូវទិននន័យខដលានបញ្ចូ ល។ 

ចុចផលើរបូ               ផបើសិនជាផោកអនកចង់បញ្ចូ លព៌តានរបស់អនកជំងឺាន ក់ផទៀត។ 

សំគ្នល់ៈ ចំផពាោះអនកជំងឺស្រសតីខដលមកពិនិតយតាមោន ផោកអនករតូវបញ្ចូ លផលខកូដរបស់គ្នត់ រចួចុច “Enter” 
ផ ើយផធវើការបញ្ចូ លទិននន័យធមមតា ។ 

 



វធីិប្បើ្ាស់្បព័នធ្រប់្រងទិននន័យ STI 

ទំព័រទី 19 

រផបៀបបញ្ចូលទិននន័យរបសអ់នកជំងឺប រស 
 

 ចុចផលើពាកយ “Form”ខដលផៅខផនកខាងផលើ រចួចុចផលើរបូ 

១. ចុចផលើ “Page1” ផដើមបីចាប់ផផតើមបញ្ចូ លទិននន័យ 

 

២. បញ្ចូ លពត៌ានកនុងទំព័រទី១ខដលានដូចជាៈ 

 - ផលខរបវតតិជំងឺៈ ជាផលខកូដរបស់អនកជំងឺ 

 - ផ ម្ ោះគលីនិកៈ ជាផ ម្ ោះរបស់គលីនិក 

 - កាលបរផិចេទពិផរគ្នោះជំងឺៈ ដថៃខខឆ្ន ំខដលអនកជំងឺមកពិនិតយ 

 - ផ ម្ ោះអនកជំងឺៈ អកេរកាត់បីខាង់ដនផ ម្ ោះរបស់អនកជំងឺ 

 ៣. បញ្ចូ លព៌តានទូផៅរបស់អនកជំងឺ 

  - អាយុៈ បញ្ចូ លចំនួនអាយុរបស់អនកជំងឺ 

  - ទីកខនលងកំផណើ តៈបញ្ចូ លទីកខនលងកំផណើ តរបស់អនកជំងឺ 

  - មុខរបរៈ ផរជើសផរ ើសមុខរបររបស់អនកជំងឺ 

  - ភាស្នកំផណើ តៈ ផរជើសផរ ើសភាស្នកំផណើ តរបស់អនកជំងឺ 

  - ផចោះអានអកេរៈ ផរជើសផរ ើស “Yes” ផបើផចោះអាន និង”No” ផបើមិនផចោះអានផទ 
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ទំព័រទី 20 

៤. បញ្ចូ លពត៌ានអំពីរបវតតិ និងមូលផ តុដនការពិនិតយផបើសិនជាាន 

 

 

៥. ចុចផលើ “Page2” ផដើមបីបញ្ចូ លទិននន័យផៅទំព័រទី២ ផដើមបបីញ្ចូ លព៌តានអំពីការរបរពឹតត ខដល
របឈមមុខ នឹងផរគ្នោះថាន ក់ និងការពិនិតយផរាគសញ្ញា ។ 
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 ៦. ចុចផលើ “Page3” ផដើមបីបញ្ចូ លទិននន័យផៅទំព័រទី៣ 

 

បញ្ចូ លពត៌ានអំពីផតសតមនាីរពិផស្នធន៍ និងផរាគវនិិចេ័យ 
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បញ្ចូ លពត៌ានអំពីការពាាល និងការផតល់របឹកា និងផតល់ដំបូន្ទម ន 

 ៧. ចុចផលើរបូ         ផៅខផនកខាងផលើផដើមបីរកាទុកនូវទិននន័យខដលានបញ្ចូ ល 

ចុចផលើរបូ              ផបើសិនជាផោកអនកចង់បញ្ចូ លព៌តានរបស់អនកជំងឺាន ក់ផទៀត។ 
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រផបៀបផធវើរាយការណ៍ 
 ខផនកផនោះអាចអនុញ្ញា តតផអាយអនកផរបើរាស់ផធវើរាយការណ៍របចំាខខ រតីាស ឆាស រក៏ឺរបចំាឆ្ន ំាន
យ៉ាងងាយស្សួល។ 

ការផធវើរាយការណ៍រតីាស 
  ១. ចុចផលើ “Report” ផៅខាងផលើ រចួចុចផលើរបូ 

 

  ២. ចុចផលើ ”By Quarter” សំរាប់រាយការណ៍របចំារតីាស 

  ៣.ផរជើសផរ ើសឆ្ន ំពីកនុងរបអប់ 

  4. ផរជើសផរ ើសរតីាសពីកនុងរបអប់ រចួចុច “OK” 

ការផធវើរាយការណ៍របចំាខខ 
 ១. ចុចផលើ “Report” ផៅខាងផលើ រចួចុចផលើរបូ 

 

 ២. ចុចផលើ “By Month”  

 ៣. Start Date: ផរជើសផរ ើសដថៃខខឆ្ន ំចាប់ផផតើមដនរាយការណ៍ 
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 ៤. End Date:  ផរជើសផរ ើសដថៃខខឆ្ន ំបញ្ច ប់ដនរាយការណ៍ 

 ៥. រចួចុច "OK" 

ឧទា រណ៍៖ ផបើអនកចង់ផធវើរាយការណ៍របចំាខខមករា ឆ្ន ំ ២០១៣ អនករតូវផរជើសផរ ើស៖ 

   -Start Date: 01-Jan-13 

   -End Date: 31-Jan-13  
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