វិធីប្បើ្ាស់ឧបករណ៍ផតិតស្ននម
្ាមដៃSecuGen

្បវតតិដនការពិនិតយ
កំណណ

កាលបរ ិបចេទ

ពណ៌នា

អ្នកសរបសរ

V 1.0

២៥ ធ្នូ ២០១២

អ្នកបងងកើត

ងោក អាន យុន

V 1.0

២៨ ធ្នូ ២០១២

អ្នកពិនិតយ

ងោក រមយ សុខា

V 1.0

០៤ មករា ២០១៣

អ្នកពិនិតយ

លោក ផាត់ វាសនា

V 1.0

១០ មករា ២០១៣

អ្នកពិនិតយ

ងោក ជា ចំ ណាន

V 1.0

១៥ មករា ២០១៣

អ្នកពិនិតយ

លោក ម៉ម សុវត្ថា

ាតិកា
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ើ រការ Windows ........................................................................................ 1
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៍ ផតិតស្ននមរាមដដ ............................................................................... 1

២.១- រងបៀបងរបើ របាស់ .................................................................................................................................. 2
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ខ- ដាក់រាមដដរេូតដល់ងចញងភលើង ......................................................................................................... 2
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ឃ- ងដាតជាមួយ USB ដំង

ើ រការ ថតជួនកាលមិនអាចចប់រប
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ង- ងដាតជាមួ យរនធ USB ណាមួយក៏ មិនដំង

ើ រការ ................................................................................... 6

វ ិធ្ីងរបើរបាស់ឧបករ

៍ ផតិមស្ននមរាមដដ SecuGen

១. ត្មូវការច ំាច់សរា
ំ ប់្បព័នធៃំបណើរការ Windows
ឧបករ
USB

ports។

៍ ផតិតស្ននមរាមដដ

SecuGen

ជាឧបករ

៍ ថដលរតូវងរបើ របាស់ជាមួ យាសុីន កុំពយូទ័រតាមរយៈ

ដូងចនោះតរមូវងអាយាសុីនកុំពយូទ័ រថដលភាាប់ជាមួយឧបករ

៍ ផតិតស្ននមរាមដដងនោះរតូវាន

USB

ports យងតិច២។ កុំពយូទ័រថដលរតូវងរបើ របាស់រតូវាន RAM តូចបំផុត 32MB និងទំេំ Hard Disk 20MB។
ឧបករ

៍ ផាិតស្ននមរាមដដ

SecuGen

អាចដំ ង

ើ រការងលើរបព័នធរបតិបតតិការងផេងៗដូចជា

Window,

Linux ឬMacOS ។




ការដំង

ើង ៖ អ្នករតូវថតងធ្វើការតភាាប់ រនរវាងឧបករ

ឧបករ

៍ ផាិតស្ននមរាមដដ SecuGen ងនោះ ។

ដំង

ើ រការងលើរបព័នW
ធ indows ៖ ឧបករ

ងដាតឧបករ

៏ ទំងពីរងនោះជាមុនសិនមុ ននិងចប់ ងផតើមងរបើរបាស់

៏ ទំងពីរនឹងស្នគល់រនងដាយសវ័យរបវតតិងៅងពលថដលអ្នកបាន

៍ ផតិតស្ននមរាមដដ SecuGen ជាមួយ USB ports របស់កុំពយូទ័ រ។

២. របបៀបប្បើ្ាស់ និងណថរកាឧបករណ៍ផតិតស្ននម្ាមដៃ

ក- បេតុអ្វីានជាគុណភាពរ ូបភាព្តូវការច ំាច់បពលផតិតស្ននម្ាមដៃ
ឧបករ

៍ ផតិតស្ននមរាមដដាក SecuGen គឺជាបងចចកវ ិទាលបីមួយថដលានរាងតូចលកខ

ពិងសសរបស់វាគឺ ការផតិតយកស្ននមរាមដដ។
រាមដដ

ងៅងពលថដលដាក់រាមដដវាបានែតយករូបភាពស្ននម

ងៅរកាទុកកនុងរបព័នធរគប់រគងមួយថដលអាចងធ្វើការសំរល់អ្តតសញ្ហា

របសិនងបើរូបស្ននមរាមដដមិ នចាស់ ឬករមិតព
អ្តិែិជនពុំសូវរតឹមរតូវ

ៈ

៌ មិនរគប់ររន់ ងធ្វើងអាយការកំ

របស់អ្នកអ្តិែិជន។
ត់ អ្តតសញ្ហា

របស់

និ ងានភាពពិបាកកនុងការថសវងរករូបភាពស្ននមរាមដដអ្តិ ែិជនដថដលសំរាប់

ការពិនិតយងលើកងរកាយ។
លកខខ័

ឌ ធ្មមជាតិ និងថសបក ដូចជា ងសើម, សងួត, ថសបករជួញ អាចបោះពាល់ ដល់រប
ូ ភាព

កនុងការផតិតស្ននមរាមដដ ថដលងធ្វើងអាយរូបភាពានសភាពភលឺខាលំងងពក ឬងងឹតងពក។ ស្ននមរាមដដថដល
បានរកាទុ កងនោះសំរាប់ងធ្វើការផគូផគងជាមួ យនិងស្ននម រាមដដរបស់អ្តិែិជនដថដលថដលមកងធ្វើការពិនិតយ
ងលើកងរកាយ ឬក៏ ងៅងធ្វើការពិ និតយងៅកថនលងងផេង។
ខ- របបៀបដាក់្ាមដៃបលើឧបករណ៍ផតិតស្ននម្ាមដៃ
ការចប់យកស្ននមរាមដដរបស់ឧបករ

៍ ផតិតស្ននមរាមដដ

SecuGen

គឺានសមតថភាពខពស់

កនុងការចប់ យករូបភាពបានរតឹមរតូវលអ។ បុថនតងទោះបី ជាយងណាក៏ ងដាយការដាក់រាមដដថដលរតឹមរតូវ
ងៅងពលងធ្វើការផតិតគឺ អាចផតល់ផលលអសំរាប់ងរបើ កុងកមម
ន
វ ិធ្ី។
ខាងងរកាមជាព័ត៌ានជំនួយអ្ំពីរងបៀបងរបើ របាស់ និងរងបៀបថែរកាឧបករ
គុ

៏ ថដលអាចងធ្វើងអាយ

ភាពរូបភាពស្ននមរាមដដបានលអ រពមទំងកាត់បនថយភាពបរាជ័យងៅងពលផតិតងលើកដំបូង។

ទំព័រទី

1

វ ិធ្ីងរបើរបាស់ឧបករ

៍ ផតិមស្ននមរាមដដ SecuGen

២.១- របបៀបប្បើ្ាស់
ក- ការដាក់្ាមដៃរបស់អ្នកបោយចំកណ្ដ
ា លដនឧបករណ៍ផតិតស្ននម្ាមដៃ
ស្ននមរាមដដថដលរតូវងរបើងដើ មបីផិត
ត គឺជាថផនកមួ យដនរាមដដគន្លលក់ទី១។
រាមដដរបស់អ្តិែិជន រតូវបានដាក់ចំកណា
ា លកញ្ចក់របស់ឧបករ

រតូវរបាកដថ្នស្ននម

៍ ផតិតស្ននមរាមដដ។ ខាងងរកាមងនោះ

គឺជារូបគំ រថូ ដលបង្ហាញពីការដាក់ រាមដដផតិតបានរតឹមរតូវ និងមិនបានរតឹមរតូវ៖

ការដាក់រាមដដ
បានរតឹមរតូវលអ

ការដាក់រាមដដ
មិនបានរតឹ មរតូវ

ការដាក់រាមដដ
មិនបានរតឹ មរតូវ

ខ- ដាក់្ាមដៃរេូតៃល់បចញបភលើង
សូមដាក់ រាមដដរបស់អ្តិែិជនងលើឧបករ
រេូតដល់ងភលើងងៅងលើឧបករ
ដំង

៍ ផតិតស្ននមរាមដដរពមទំងសងកត់រាមដដបនតិច

៍ ផតិតស្ននមរាមដដភលឺ។

ងនោះបង្ហាញថ្នឧបករ

ើ រការចប់ យករូបភាពស្ននមរកងៅដដរបស់អ្តិែិជនងេើយ។

៍ ផតិតស្ននមរាមដដកំពុងថត

បុ ថនតសូមកុំ សងកត់ខាលំងងពកងរពាោះអាច

ងធ្វើងអាយរូបភាពថដលទទួ លបានស្រសអាប់ ឬមិនចាស់។
គ- រកា្ាមដៃបោយបៅបលើឧបករណ៍ផតិតស្ននម្ាមដៃ
រតូវរង់ចំរេូតដល់ ងភលើងព
ងេើយ។

៌ រកេមបានបំភឺលង

ើង

ងនោះបញ្ហ
ា ក់ថ្នឧបករ

៍ បានចប់ដំង

បន្លទប់មកសូមរការាមដដរេូតដល់រូបស្ននមរាមដដបានបង្ហាញរូបភាពង

ើ រការ

ើងងៅងលើងអ្រកង់

កុំពយូទ័រងទើបអ្តិែិជនអាចយកដដងចញបាន។

ទំព័រទី
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ឃ- របបៀបណសវងរកចំណុចសំខាន់របស់ស្ននម្ាមដៃ
ស្ននមរាមដដជាទូងៅានលកខ
ស្ននមរាមដដ រតូវបានកំ

ត់ងៅរតង់ចំ

ខាងងរកាមងនោះគឺជាឧទេរ

ៈជាថខេបន្លទត់ ថដលបងងកើតបានរូបគំ រម
ូ ួ យ។

ថផនកសំខាន់ ដន

ុ ចខពស់ជាងងគ ថដលជាទូ ងៅងយើងងៅថ្នរកងៅដដ។

៍ បង្ហាញពី រប
ូ ភាពដនចំ

ុ ចសំខាន់ ៗរបស់ស្ននមរាមដដងៅតាម

រូបគំរូដនរាមដដនីមួយៗ៖

ង- កនងករណ
ី ណៃល្ាមដៃដាច់ ឬប្រោះថ្ននក់ជាយថ្នបេតុ
ុ
អ្នកអ្នុវតតន៍ការង្ហរ

រតូវងធ្វើការផតិតយកស្ននមរាមដដពី រងផេងរនពីអ្តិែិជនានក់ ថដលមកងធ្វើការ

ពិនិតយងលើកដំបូងងដើមបីជាការបង្ហករទុកជាមុនចំ ងពាោះងេតុ ការ
ចំងពាោះអ្តិែិជន។
ឧបករ

៍ ងផេងៗថដលអាចងកើតង

ងយើងក៏ ានវ ិធ្ី ងផេងៗងទៀតជាងរចើនកនុងករ

ើងជាយថ្នងេតុ

ី ថដលអ្តិែិជនថដលរមនរាមដដ

៍ ផតិតស្ននមរាមដដ មិនអាចងរបើ បាន សូមទក់ ទងថផនករគប់ រគងទិននន័យរបស់មជឈម

ឬ

ឌ លជាតិ។

ច- ស្ននម្ាមដៃណៃលជាបញ្ហ
ា
អ្នុវតតន៍តាមការថ
ថដលានភាពលអឥតងខាាោះ។

ន្លំខាងងលើ

អ្នកគួរថតទទួ លបាននូ វលទធផលដនការផាិតស្ននមរាមដដមួយ

ជួនកាលបញ្ហ
ា ថសបក

និងអាកាសធាតុអាចងធ្វើងអាយគុ

ភាពរូបភាពអ្ន់

បានថដរ។ ថសបកថដលានសភាពងសើម គឺអាចងធ្វើងអាយរូបភាពស្ននមរាមដដានសភាពជាំ ឬរបតាក
ងពក ដូងចនោះតរមូវងអាយងធ្វើការជូតរាមដដងន្លោះជាមុនសិនមុ ននឹងដាក់ងលើឧបករ
ងបើសិនជារាមដដរបស់អ្តិែិជនសងួតខាលំងងពក អ្នកអាចងរបើសំ
និងទឹកធ្មមតារូចជូតងអាយសងួតមុននឹងដាក់ផិតត។

៍ ផតិតស្ននមរាមដដ។ ថត

ីអាល់កុលជូតរាមដដ ឬោងរាមដដ

ខាងងរកាមងនោះគឺជារូបភាពឧទេរ

៍ មួយចំនួនងៅ

ងពលមរាមដដានសភាពសងួតងពក, ងសើមងពក, ថសបកានរបួស៖
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ី ថសបកសងួតងពក

ករ

ី ថសបកងសើមងពក

ករ

ី ថសបកានរបួស

២.២- ករណីប ៀសវាងមួយចំនួនបៅបពលបភលើងបបើកបៃើមប ីផតិតស្ននម្ាមដៃ
ក- ហាមដាក់្ាមដៃរបស់អ្នកយឺត ឬ្ស្នលបពក
ការដាក់រាមដដរបស់អ្តិែិជនយឺត

ឬស្រស្នលងពក

អាចងធ្វើងអាយងភលើងសញ្ហាដនឧបករ

៍ ផតិត

ស្ននមរាមដដងបើកថតមិនអាចចប់យករូបភាពបានងទ ។ ក៏បុថនតងៅងពលថដលដាក់ រាមដដងលើឧបករ
រួចងេើយ ថតពុំានសញ្ហាបំ ភឺលថដលបញ្ហ
ា ក់ពីដំង

ើ រការដនឧបករ

៍

៍

សូមដករាមដដងចញ ងេើយរតូវ

រង់ចំរបថេលជា៥វ ិន្លទី ងទើ បអ្នុវតតមតងងទៀត។
ខ- ្ាមដៃរបស់អ្នកហាមបិទា ំងបៅបពលដាក់ផាិត
ងបើសិនជាានអ្វីមកបិតបាំងស្ននមរាមដដថដលរតូវផតិតងន្លោះ

ឧបករ

៍ ផាិតស្ននមរាមដដនឹងមិន

ងធ្វើការផាិតយកស្ននមរាមដដរបស់អ្តិែិជនបានងទ ។ ងៅងពលថដលអ្តិែិជនដាក់ រាមដដងលើឧបករ
រួចងេើយថតពុំ ានសញ្ហាបំភឺលថដលបញ្ហ
ា ក់អ្ំពីដំង

ើ រការដនឧបករ

៍

៍

សូមដករាមដដងចញងេើយរតូវ

រង់ចំរបថេលជា៥វ ិន្លទី ងទើ បអ្នុវតតមតងងទៀត។

ហាមយកដដបោះងលងងៅរតង់ ចំ

ុ ចថដលសថិតកនុងរងវង់ដូចកនុងរូបខាងងលើ

ទំព័រទី

4

វ ិធ្ីងរបើរបាស់ឧបករ

៍ ផតិមស្ននមរាមដដ SecuGen

២.៣- តំណេទ ំ
របសិនងបើងៅងលើដផទថដលរតូវផតិតស្ននមរាមដដងន្លោះ

ានរបឡាក់ ងរបងធ្មមតា, ថកអលដដ ឬស្ននម

របឡាក់ងផេងៗងទៀត គឺពុំានបញ្ហ
ា អ្វីកុងការចប់
ន
យករូបភាពងៅងពលថដលងធ្វើការផតិតស្ននមរាមដដងន្លោះងទ។
ក- បតើបធវើៃូចបមតចបៃើមប ីសំោតកញ្ច ក់របស់ឧបករណ៍ផតិតស្ននម្ាមដៃ?


អ្នកអាចងរបើកថនេងងពាោះងរោះ
របស់វា។

ថដលសងួត ឬងសើមតិចៗ ងដើមបីងធ្វើការសំអាតដផទ

អ្នកអាចសំអាតដី ថដលររំងជាប់ ឧបករ

ងចញ អ្នកអាចផតិតយកដំ


ឬកំណាត់ទន់

៍ ,

អ្នកអាចងរបើ កំណាត់ ងសើមៗងដើមបីឆឹោះ
ក វា

ក់ទឹកងចញងដាយងរបើ កំណាត់ ងសើមតិចៗ។

សូមងធ្វើការសំអាតងអាយបានញឹកញាប់ ទឹ កថ្ននំកំចត់ងមងរាគងផេងៗអាចងរបើ បានថតងធ្វើយងណា
កុំងអាយបោះពាល់ដល់ កញ្ចក់របស់វា

ការដាក់ រគបឧបករ

៍ ងដាយងរបើផ្លសទិកអាចនឹ ងងធ្វើងអាយ

ខូចងបើផ្លសទិកងន្លោះរោយ។


ហាមដាច់ ខាតកនុងការចក់វតថុរាវងផេងៗងដាយផ្ទល់ងៅងលើកញ្ចក់

ឬឧបករ

៏ ផតិតស្ននមរាមដដ

ងនោះ។
៣. ៃំបណ្ដោះ្ស្នយបញ្ហ
ា មួយចំនួនណៃលណតងណតបកើតានប

ង
ើ

ក- ការបចញផ្ទ ំង្ពានពី Driver របស់វា
ងបើសិនជាអ្នកងរបើ Window ងេើយងោកអ្នកបានងឃើញស្នររពានមួ យថដលបង្ហាញថ្ន Driver
ដនឧបករ

៍ SecuGen ឆលងមិនផុតពីដំង

ើ រការដំបូងដនកមមវ ិធ្ី Window ងទ, សូមចុចងលើបូតុង “Continue

Anyway” ។
ខ- បដាតជាមួយ USB ណតមិនៃំបណើរការ
ងពលខលោះអ្នកភាាប់ឧបករ
Keyboard ឬឧបករ

៍ ផតិតស្ននមរាមដដ SecuGen ងនោះជាមួយរនធ USB ថដលានស្រស្នប់ងលើ

៍ USB ងផេងៗ, ដូ ងចនោះអ្នករតូវរតួតពិនិតយ ងអាយបានេមត់ចត់កុនងការងដាតភាាប់ ងនោះ

ថតងបើ ងៅថតមិនដំ ង

ើ រការងទៀតអ្នកគួរថតងដាត

ងដាយផ្ទល់ជាមួយរនធ

USB

ថដលានងៅងលើ

កុំពយូទ័រថតមតង។
គ- បដាតជាមួយ USB ៃំបណើរការណតមិនោចចប់រ ូបភាពាន
អ្នករតូវចងចំថ្ន ងៅងពលថដលានឧបករ

៍ ងលបឿនងលឿនណាមួយថដលងដាតជាមួយរនធ USB

របស់កុំពយូទ័ រ ដូចជា ាសុីនែតរូប, ាសុីនថសគន, ាសុីនងបាោះពុមពជាងដើម ងន្លោះឧបករ
គឺមិនអាចដំ ង

ើ រការកនុងងពលថតមួ យបានងទ។ ឧបករ

ថ្នមពល USB ថដលងធ្វើងអាយវាមិនអាចដំង
ងលើសពី

40%។

សូមបិទ

SecuGen

៍ SecuGen គឺងរបើ ថ្នមពលរេូតដល់ 66% ដន

ើ រការរពមរនជាមួយឧបករ

ឬជាការលអសូមដកឧបករ

៍

៍ ងផេងៗងចញ

៍ ងផេងងទៀតថដលងរបើ ថ្នមពល
មុននឹងងរបើឧបករ

៍ ផតិតស្ននម

រាមដដ SecuGen។
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ឃ- បដាតជាមួយ USB ៃំបណើរការ ណត ួនកាលមិនោចចប់រ ូបភាពាន
សូមដករាមដដថដលរតូវផតិតរបស់អ្តិែិជនងចញពីកញ្ចក់ ឧបករ
ងអាយឧបករ
ដំង

៍ ផតិតស្ននមរាមដដងនោះងធ្វើការកំ

ើ រការ សូមដកឧបករ

ត់ ង

ើងវ ិញ។

៍

ងេើយរង់ ចំ ៥វ ិន្លទី ងដើមបី

ថតងបើ រង់ ចំ៥វ ិន្លទី ងរកាយមកងៅថតមិន

៍ ផតិតស្ននមរាមដដងនោះងចញពី រនធ USB ងេើយងដាតចូលវ ិញរួចអ្នុវតតមតង

ងទៀត។
ង- បដាតជាមួយរនធ USB ណ្ដមួយក៏មិនៃំបណើរការ
ងៅងពលថដលអ្នកបានងដាយជាមួយរនធ

USB

បានរតឹមរតូវងេើយ

ដាក់រាមដដងដើមបីងធ្វើការផាិតស្ននមរាមដដ ថតពុំានសញ្ហាបំភឺលបញ្ហ
ា ក់ពីដំង
មកថផនករគប់រគងទិននន័យមជឈម

ថតងៅងពលថដល

ើ រការងទសូមងធ្វើការទក់ទង

ឌ លជាតិ ងដើមបីសុំអ្នតរាគមន៍។
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ការចាប់ផផតើមកមមវិធីររប់ររងទិននន័យ VCCT
ផដើមបីផរបើ រាស់កមមវ ិធីរគប់រគងទិននន័យ VCCT ានអនកផរបើរាស់អាចចូលតាមពី ររផបៀបផផេងគ្ននគឺ៖
វ ិធីទី១- ចុចបូតុង Start Windows ផរជើ សផរ ើស Program បន្ទាប់មកចុច NCHADS Database និងចុច
ផលើពាកយ VCCT រ ឺ
វ ិធីទី២- ស្សវងរកបូតុង VCCT ផៅផលើផអរកង់ Desktop រួចចុច Mouse ខាងផឆវង
រគប់រគងទិ ននន័យនិងបងាាញផ

ពីរដង ផន្ទោះកមមវ ិធី

ើង

រផបៀប Log in ចូលផរបើរាស់របព័នធ
សរាប់ អនកស្ដលចូ លផរបើ របព័នធផនោះានលុោះរតាស្តានការអនុញ្ញាតពីអនករគប់រគងរបព័នធស្ដលអនករគប់រគង
របព័នធានសិទិធបផងកើតផ្មោះផអាយផរបើ រាស់។
អនកផរបើ អាច Log in ចូលរបព័ នធផោយផរបើ រាស់ផ្មោះនិងផលខសំងាត់ ឬផរបើ ស្ននមរាមដដក៏ាន។
រផបៀប Log in ផោយផរបើ រាស់ ផ្មោះនិងផលខសំងាត់
១. ចុចផលើផមនុយ “Pass/User”
២. ចូរបំ ផពញផ្មោះផរបើរាស់កុងរបអប់
ន
User name និងផលខសំងាត់កុងរបអប់
ន
Password

៣. ចុចបូតុង “OK” ផដើមបីLog in ចូលរបព័នធ។
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រផបៀប Login ផោយផរបើរាស់ស្ននមរាមដដ
១. ចុចផលើផថប “FingerPrint”
២. សូមផធវើការផដិតរាមដដរបស់អនក

៣. ចុចបូតុង “OK”

សំរាប់កុំពយូទ័រស្ដលកំពុងផរបើរាស់កមមវ ិធី រគប់រគងទិ ននន័យ VCCT បន្ទាប់ពីការ Login មក ានផ្ាំងរូបភាព មួ យ
ានផលចផ

ើង ស្ដលរ ំលឹកដល់អនកផរបើរាស់អំពីពត៌ ានរបស់

អតិថិជនស្ដលមិនទន់ានបញ្ូជ នផៅ ា៉ា សុីន

ផម ។ របសិនផបើពត៌ានរបស់អតិថិជនាន បញ្ូជ នផៅកាន់ា៉ាសុីនផមអស់ផ

ើយ ផ្ាំងរូបភាពផនោះ មិនផលចផ

ើង

ផទ។

រូបភាពផនោះានន័ យថាានអនកជំងឺចំនួន១ន្ទក់មិនទន់ ានបញ្ូជ នផៅកាន់ា៉ាសុីនផមនិ ងានស្ននមរាមដដ
បផ្
ត ោះអាសននចំនួន២២ផទៀតស្ដលមិនទន់ ានបញ្ួច នទិ ននន័យ។ រផបៀបដនការបញ្ូជ នពត៌ានផៅកាន់
ា៉ា សុីនផមនឹងបងាាញផៅទំព័រខាងផរកាម។
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រផបៀបរកស្ននមរមាមដៃរបស់របព័នធ

ផៅកនុងការស្សវងរកស្ននមរាមដដអតិថិជនរបស់របព័នធផុកទិ
ា
ននន័យ VCCT គឺានលកខណៈតាមលំោប់ លំផោយ
ដូចខាងផរកាម៖
១- របព័នធផធវើការរកស្ននមរាមដដផមខាងស្នដំ
២- របព័នធផធវើការរកស្ននមរាមដដផមខាងផឆវង
៣- របព័នធផធវើការរកស្ននមរាមដដចងអុលខាងស្នដំ
៤- របព័នធផធវើការរកស្ននមរាមដដចងអុលខាងផឆវង
៥- របព័នធផធវើការរកស្ននមរាមដដក្
ដ លខាងស្នដំ
៦- របព័នធផធវើការរកស្ននមរាមដដក្
ត លខាងផឆវង
៧- របព័នធផធវើការរកស្ននមរាមដដន្ទងខាងស្នដំ
៨- របព័នធផធវើការរកស្ននមរាមដដន្ទងខាងផឆវង
៩- របព័នធផធវើការរកស្ននមរាមដដកូនខាងស្នដំ
១០- របព័នធផធវើការរកស្ននមរាមដដកូនខាងផឆវង
កនុងការស្សវងរកផនោះ ផបើ របព័នធរកផឃើញស្ននមរាមដដ្មួ យផ

ើយផន្ទោះវានឹងឈប់ កុងការរកស្ន
ន
ន មរាមដដ

ផផេងផទៀត។
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រផបៀបចុះផ្មុះអតិថិជនថមី

ផៅផពលស្ដលផោកអនកានចូលផៅកនុងរបព័នធរច
ួ ផ

ើយ

ផោកអនកអាចផធវើការចុោះផ្មោះអតិថិជនស្ដលមក

ទទួលផសវាផៅកស្នលងរបស់អនក ផោយផធវើការអនុវតតន៍តាមវ ិធីដូចខាងផរកាម៖
១- ចុចផលើមុឺនុយ “Form”

២- ចុចផលើ “Finger Print”
៣-ផៅផពលស្ដលផ្ាំងផដិតស្ននមរាមដដានបងាាញផ
យកMouseចុចផលើរប
ូ រាមដដ្ស្ដលរតូវផដិត

ើងសូមផធវើការផដិតស្ននមរាមដដអតិថិជនផោយ
ផ

ើយរតូវផអាយអតិថិជនោក់ រាមដដផន្ទោះផលើ

ឧបករណ៍ផដិតស្ននមរាមដដផដើមបីផធវើការផតិត។សូមផធវើការផដិតស្ននមរាមដដអតិថិជនយ៉ា ងតិចផអាយាន
ពីរផៅកនុងការចុោះផ្មោះថមីផនោះ។របព័នធនឹងមិនអនុញ្ញាតផ

ើយផបើសិនជាស្ននមរាមស្ដលស្ដលផតិតផន្ទោះ

ានស្តមួយឬគុណភាពស្ននមរាមដដមិនលអ។
៤- ផរជើ សផរ ើសផភទរបស់អតិថិជន

កនុងរូបផនោះ អតិថិជនផភទរបុសផរបើ ស្ននមរាមដដចងអុលនិ ងផមដដខាងស្នតំកុ ងការចុ
ន
ោះផ្មោះ

៥- ចុចផលើបូតុង “ស្សវងរក”
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របព័នធនឹងផធវើការបងាាញនូ វតារាងអតិថិជនស្ដលានស្ននមរាមដដរបហាក់ របស្

លគ្នននិងស្ននមរាម

ដដស្ដលានផដិត។ផោកអនកអាចផធវើការផរជើសផរ ើសយកអតិថិជន្មួ យស្ដលបងាាញផដើមបីផធវើការចុោះ
ផ្មោះផោយរគ្នន់ស្តចុចផលើអតិថិជនផន្ទោះ រួចចុចបូតុង “អតិថិជនថម”ី (ដូចកនងជំហានទី ៩) ផបើផន្ទោះជា
អតិថិជនស្តមួយនិងអតិថិជនស្ដលផដិតរាមដដផនោះ។ស្តសូមអនុវតតន៍តាមជំហានទី៦ខាងផរកាមផបើជា
អតិថិជនថមីសុទធស្នធ។
៦- ចុចផលើបូតុង“បផងកើតស្ននមរាមដដ”

៧- ចុចបូតុង "យល់រពម”

របព័នធនឹងបផងកើតទិននន័យអតិថិជនដូចស្ដលានបងាាញដូចកនុងរូបខាងផរកាម៖

ទំព័រទី
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VCCT

៨- ចុចបូតុង“យល់រពម”
៩- ចុច បូតុង "អតិថិជនថមី” ផដើមបីចុោះផ្មោះអតិថិជនជាមួ យស្ននមរាមដដស្ដលានផរជើសផរ ើស

១០- ចុចបូតុង “យល់រពម”

ទំព័រទី
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វ ិធីប្បើ្ាស់្បព័នធ្រប់ ្រងទិននន័យ

VCCT

កមមវ ិធី នឹងផបើកទំរង់ ផដើមបីបំផពញទិននន័យ VCCT
ផៅផពលស្ដលផោកអនកានបំផពញព័ត៌ានអតិថិជនានរួចរាល់ផ

ើយ

ផបើសិនជាផោកអនកផធវើការ

ស្សវងរកអតិថិជនផនោះដស្ដល ផន្ទោះផោកអនកនឹងផឃើញផៅកនុងជួរឈរ “របវតតិការពិនិតយ” នឹងផោតផ

ើង

១ផោយសវ័យរបវតតិ។
ចំ្ំ៖
ផៅកនុងករណីស្ដលកុំពយូទ័ ររបស់អនកមិនអាចភាជប់ផៅា៉ា សុីន

Server

ាន

អនកផៅស្តអាចផធវើការចុោះ

ផ្មោះអតិថិជនានដស្ដលដូ ចតាមជំហានស្ដលានផរៀបរាប់ខាងផលើ។ផៅផពលស្ដលកុំពយូទ័ររបស់អនកអាចភាជប់
ផៅា៉ា សុីន Server អនកអាចបញ្ូជ នទិននន័យទំងផនោះានផោយងាយស្ដលវ ិធី បញ្ូជ នទិននន័យផនោះនឹងផរៀបរាប់ ផៅ
ជំហានបន្ទាប់។
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VCCT

រផបៀបផមើលរបវតតិការពិនិតយរបស់អតិថិជនផៅកនងរបព័នធ
១- ចុចផលើមុឺនុយ “Form”
២- ចុចផលើ “Finger Print”

៣- ផៅផពលស្ដលផ្ាំងផដិតស្ននមរាមដដានបងាាញផ

ើងសូមផធវើការផដិតស្ននមរាមដដអតិថិជនផោយ

យក Mouse ចុចផលើរប
ូ រាមដដ្ រតូវផអាយអតិថិជនោក់ រាមដដផន្ទោះផលើឧបករណ៍ផដិតស្ននមរាម
ដដផដើមបីផធវើការផតិត។របព័នធនឹងមិនអនុញ្ញាតផអាយស្សវងរកផ

ើយផបើសិនជាស្ននមរាម

ស្ដលស្ដលផតិត

ផន្ទោះានគុណភាពស្ននមរាមដដមិនលអ។
៤- ផរជើ សផរ ើសផភទរបស់អតិថិជន

៥- ចុចផលើបូតុង “ស្សវងរក”

របព័នធនឹងផធវើការស្សវងរកអតិថិជនផៅតាមស្ននមរាមដដស្ដលានផតិត

ទំព័រទី
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វ ិធីប្បើ្ាស់្បព័នធ្រប់ ្រងទិននន័យ

VCCT

កនុងរូបផនោះបងាាញថាអតិថិជនានក់ ផនោះធ្លលប់ មកពិនិតយមតងរួចមកផ

ើយ

៦- ចុចផលើផលខស្ដលបងាាញពីចំនួនស្ដលមកពិនិតយកនុងជួរឈរ “របវតតិការពិនិតយ” ។ កមមវ ិធី នឹងបងាាញ
ព័ត៌ានពីការមកពិនិតយរបស់អតិថិជនដូចកនុងរូបខាងផរកាម៖

កនុងរូបផនោះបងាាញថាអតិថិជនានក់ ផនោះធ្លលប់ ានមកទទួលផសវា VCCT ស្ដលានផលខកូដ V02-02 ផៅដថៃទី៤
ស្ខមិន្ទឆ្នំ២០១៣ផោយានលទធផលវ ិជជាន

៧- ចុចបូតុងបិទផដើមបីរតលប់ ផៅខាងផដើមវ ិញ។
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វ ិធីប្បើ្ាស់្បព័នធ្រប់ ្រងទិននន័យ

VCCT

រផបៀបបញ្ជូ នទិននន័យផៅមា៉ាសន
ី Server
១- ចុចផលើមុឺនុយ “Form”
២- ចុចផលើ “Finger Print”

៣- ចុចផលើបូតុង “ផធវើផអាយដូ ចគ្នន”

បញ្ជីទិននន័យស្ដលរតូវបញ្ូជ នផៅា៉ា សុីន Server នឹងបងាាញដូចកនុងរូបខាងផរកាម៖

៤- ចុចផលើបូតុង “សមកាលកមម” ផដើមបីផធវើការបញ្ូជ នទិននន័យផៅា៉ា សុីន Server

កមមវ ិធី នឹងចាប់ផផដើមផធវើការបញ្ូជ នទិននន័យផៅកាន់ា៉ាសុីន Server ។
ទំព័រទី
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វ ិធីប្បើ្ាស់្បព័នធ្រប់ ្រងទិននន័យ

VCCT

ផៅផពលស្ដលផោកអនកផធវើការបញ្ូជ នទិននន័យចប់ផន្ទោះផោកអនកនឹងទទួលានលទធផលដូចបងាាញកនុង
រូបខាងផរកាម៖

ស្តកនុងករណីស្ដលផោកអនកមិនអាចបញ្ូជ នទិននន័យផនោះផៅា៉ា សុីន Server ានផន្ទោះកមមវ ិធី នឹងបងាាញ
ដូចកនុងរូបខាងផរកាម៖

កនុងរូបផនោះបងាាញថាការបញ្ូជ នទិននន័យផៅា៉ា សុីន Server ានបញ្ញ
ា ។ យក Mouse ចុចផលើ “ាន
បញ្ញ
ា ” ផដើមបីបងាាញមូលផ

តុស្ដលផធវើផអាយានបញ្ញ
ា ។
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VCCT

កនុងរូបផនោះបងាាញថាបញ្ញ
ា ស្ដលផធវើផអាយអនកមិនអាចបញ្ូជ នទិននន័យផៅកាន់ា៉ាសុីន Server ានគឺ
ផោយស្នរស្តា៉ា សុីនកុំពយូទ័ ររបស់អនកមិនអាចភាជប់ជាមួ យា៉ា សុីន Server
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VCCT

រផបៀបបញ្ចូ លពត៌មានរបស់អតិថិជន VCCT
១- ចុចផលើបូតុង Registration

២- ានទំ រង់ពីរគឺ Detail និង Registration

៣- ចុចផលើ Registration បន្ទាប់មកវានិងបងាាញទរមង់ពត៌ានដូចរូបខាងផរកាមៈ
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វ ិធីប្បើ្ាស់្បព័នធ្រប់ ្រងទិននន័យ

VCCT

៤- បញ្ូច លពត៌ ានរបស់អតិ ថិជន VCCT ស្ដលានកត់ រតាកនុងផសៀវចុោះផ្មោះអតិថិជនមកទទួល ផសវា
ផដល់របឹកាផធវើផតសដ្មរកផមផរាគផអដស៍ ចាប់ពីផលខ១ដល់១៧ដូចខាងផរកាម៖
១-កាលបរ ិផចេទៈ បញ្ូច លដថៃ-ស្ខ-ឆ្នំស្ដលអតិជនានចូលមកទទួលផសវាការផដល់របឹកាផៅមណឌល VCCT
២- ផ្មោះមណឌលផដល់របឹកាៈ បញ្ូច លផ្មោះឬផលខកូដមណឌលផដល់របឹការបស់ខួន
ល (ឧ. V12-01)

៣- ផលខផរៀងផពលផដល់របឹកាៈ បញ្ូច លផលខកូ ដរបស់អតិថិជន (ឧ. ០០០០១, ០០០០២,...,៩៩៩៩៩)
ជាផលខផរៀងតគ្នន
៤- ផភទៈ ផរជើ សផរ ើសផភទរបស់អតិថិជន ១.របុសឬ

២.ស្សី

៥- អាយុៈ បញ្ូច លអាយុរបស់អតិថិជន (ឧ.១.២.៣......)
៦- ស្នានភាពអាពា
ផរៀបការផ

៍ពិពា

៍ៈ ផរជើ សផរ ើសរបអប់ ្មួ យស្ដលអតិថិជនានរាប់ ១.ផៅលីវ

ើយ ឬ ៣. ផពាោះា៉ា យ/ផមា៉ា យ (ឧ.២-ផរៀបការផ

២.

ើយ )

៧- មុខរបរៈ ផរជើ សផរ ើសមុខរបររបស់អតិថិជនស្ដលកំពុងផធវើរាល់ដថៃ (ឧ.៩-ស្ដសដីផមផាោះ)
៨- កំរ ិតសិកាៈ ផរជើ សផរ ើសរបអប់្មួ យស្ដលអតិថិជនានរាប់
៣-អនុវ ិទាល័យ

៤-ផរកាយវ ិទាល័យ

១-មិនស្ដលផរៀន

២-បឋមសិកា

(ឧ.២-បឋមសិកា)

ទំព័រទី
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VCCT

៩- អាស័យោានៈ ផរជើសផរ ើសផខតដ/រកុង
១០- របផទសកំ ផណើតៈ ផរជើ សផរ ើសរបអប់
(ឧ.១-កមពុជា)
១១- មូលផ

១-កមពុជា

២-ផវៀត្ម

៣-ដថឬ

៤- ផទសផផេងផទៀត

តុ រកផសវាៈ ផរជើ សផរ ើសរបអប់ ្មួយស្ដលអតិថិជនានរាប់

១.សម័រគចិតដផោយានផរាគសញ្ញា ២.សម័រគចិតដផោយគិ តថាានការរបឈមមុ ខ ៣.ផគ្នលបំណងផរៀបការ
៤.ស្ដសដីមកពិនិតយដផាផពាោះ/ានគភ៌ ៥.ដដគូផុកផមផរាគផអដស
ា
៦.ឪពុកាដយផាុកផមផរាគផអដស៍

៧.មក

ទទួលការផដល់របឹកាបនដ ៨.ារមភពីជំងឺផអដស៍ ៩.ដដគូ ានដផាផពាោះ
(ឧ. ៣-ផគ្នលបំណងផរៀបការ )

១២- បញ្ូជ នមកពី ៈ ផរជើ សផរ ើសផលើរបអប់្មួ យស្ដលអតិថិជនានរាប់
កៈ ១-មកផោយខលួនឯង

២-រកុមស្ថទំតាមផាោះនិង NGO ៣-គលីនិកកាមផរាគ ៤-កមមវ ិធីរផបង

៥-មណឌលសុខភាព

ខៈមនាីរផពទយៈ ១-ស្ផនកពាាលជំងឺទូផៅ ២-ស្ផនកពាាលជំងឺកុារ ៣-ស្ផនកសមភព ៤-ផសវាពនាកំ ផណើត ៥ស្ផនកជំងឺឆលង ៦-ស្ផនកពាាលជំងឺស្សបក ៧-ស្ផនកវោះកាត់ ៨-ស្ផនកពាាលាត់ ផធមញ

៩-ផស

វាពិនិតយដផាផពាោះ (ឧ. ១-មកផោយខលួនឯង)
គៈ រកុមការងារCoPCTសំរាប់រកុមរបឈមមុខខពស់ (CoPCT-for-MARP) :
១-ស្ដសដីផធវើការផៅផសវាកំស្ននដ ២-បុរសស្សឡាញ់បុរស ៣-ផរបើ រាស់ផរគឿងផញៀន៖អនកផរបើថានំផញៀន អនកចាក់
ថានំផញៀន (ឧ. ១-ស្ដសដីផធវើការផៅផសវាកំស្ននដ)
១៣- ការវាយតំ ដលការរបឈមមុខៈ ផរជើ សផរ ើសផលើរបអប់ ្មួយដនការវាយតំដលការរបឈមមុខៈ
១-រួមផភទជាមួយដដគូ ផរចើន មិនផរបើ ផស្ស្នមអន្ទម័ យ កនុងកំ
........,/........../.............
២-រួមផភទជាមួយស្ដសដីរកសុីផូវផភទ
ល

ុង៣ស្ខកនលងផៅ ផបើានបញ្ូច លកាល បរ ិផចេទ

ផោយមិនផរបើ រាស់ផស្ស្នមអន្ទម័យ

.......,/........../.............

ផបើ ានបញ្ូច ល

កាលបរ ិផចេទ

៣- ដដគូ ានដដគូរម
ួ ផភទផរចើ ន ៤-ដដគូផធវើការឆ្ៃយពីផាោះ
៥-ដដគូានផាុកផមផរាគផអដស៍ ៦-ដដគូមុនស្នលប់ ផោយជំ ងឺផអដស៍

៧-ធ្លលប់បញ្ូច ល្មផបើ ានបញ្ូច លកាលបរ ិផចេទ........,/........../.............
៨- ធ្លលប់ ានកាមផរាគ ៩- ផរកាយរ ំផោភផលូវផភទ

១០-ធ្លលប់ផរបើមុលរួ
ជ
មគ្នន៦ស្ខកនលងផៅ ១១-ចាក់ថានំផញៀន

១២- បុរសស្សោញ់បុរស ១៣-មិនានការរបឈមមុខ
១៤- ឪពុកាដយផាុកផមផរាគផអដស៍

១៥-ស្ដសដីផធវើការផៅផសវាកំស្ននដ (EW)
(ឧ. ១៥-ស្ដសដីផធវើការផៅផសវាកំ ស្ននដ(EW))
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១៤- របវតដិផធវើផតសដៈ ផរជើសផរ ើសផលើរបអប់្មួ យស្ដលអតិថិជនានរាប់មិនធ្លលប់ ផធវើផតសដ រ ឺធ្លលប់ ផធវើ ផតសដ
(ឧ. ធ្លលប់ ផធវើផតសដ) រួចផរជើសផរ ើស
១-វ ិជជាន ២-អវ ិជជាន ៣-មិនអាចកំណត់ ាន ៤-ធ្លលប់ផធវើផតសដស្តមិនានមកទទួ លលទធផល

(ឧ.

អវ ិជជាន)
១៥- ផដល់ការផធវើផតសដៈ ផរជើ សផរ ើសផលើរបអប់ មិនយល់រពមផធវើផតសដ យល់រពមផធវើផតសដ
(ឧ. យល់រពមផធវើផតសដ) រួចផរជើសផរ ើសយក
១- វ ិជជាន ២-អវ ិជជាន ៣-មិនអាចកំណត់ ាន (ឧ. អវ ិជជាន)
១៦-ការផដល់របឹកាផរកាយផពលផធវើផតសដៈ ផៅមុនផពលផដល់លទធផលផតសដផអាយអតិថិជន អនកផដល់ របឹ កា
រតូវផដល់របឹ កាដល់អតិ ថិជន រួចសូមគូសផលើរបអប់មិនានផដល់របឹកា ានផដល់របឹ កា (សរផសរដថៃស្ខឆ្មំ)
(ឧ. ានផដល់របឹកា 9, ដថៃ៣០ស្ខមករាឆ្មំ២០១២)
១៧- បញ្ូជ នផៅកាន់ ៈ ផរជើ សផរ ើសផលើរបអប់
១- ផសវា OI/ART ២-គលីនិកកាមផរាគ ៣-រកុមស្ថទំតាមផាោះ ៤-កមមវ ិធីរផបង ៥-ស្ផនកជំងឺឆលង

៦-

មណឌលសុខភាព/មនាីរផពទយ ៧-ផសវាពិនិតយដផាផពាោះមុនផពលសំរាល (ឧ. ១-ផសវា OI/ART)
ផ្មោះអនកផដល់របឹកាៈ

ផរជើសផរ ើសផ្មោះរគូផពទយស្ដលានផដល់របឹកាដល់អតិថិជន

បញ្ូច លពត៌ ានរបស់អតិថិជនរគប់រជុងផរជាយផ
ន។

៥-បន្ទាប់ពីាន

ើយ ចុចផលើបូតុង Save ផដើមបីរកាពត៌ានរបស់ អតិថិជ
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រផបៀបស្សែងរករ ឺផមើលពត៌មានរបស់អតិថិជនស្ៃលានបញ្ចូ ល
១- ផមើលពត៌ានស្ដលានបញ្ូច លទំងអស់
ក- ចុចផលើបូតុង Registration
ខ- ចុចផលើ Detail រួចផរជើ សផរ ើសយក All ផដើមបីបងាាញទិននន័យទំងអស់

២- ស្សវងរកទិននន័យរបស់អតិ ថិជន (Search Record)
ផដើមបីស្សវងរកននន័យអតិថិជន្ានក់ ផយើងរតូវបញ្ូច លផលខសំគ្នល់អតិថិជន (ឧ. 10303) រួច
ចុច Enter ផន្ទោះវានិងបងាាញពត៌ានរបស់អតិ ថិជនដូចរូបខាងផរកាម។

៣- ស្កស្របទិននន័យអតិថិជន (Edit Record)
ផដើមបីស្កទិននន័យអតិថិជនជាដំបូងផយើងរតូវស្សវងរកទិននន័យរបស់អតិថិជន (Search Record) ជា
មុនសិន បន្ទាប់មកចុចផលើផលខកូដរបស់អតិថិជនពីរដង ផន្ទោះពត៌ាននិងរតូវានបងាាញ ផៅផលើ
ទំព័រទី
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ទរមង់សំរាប់បញ្ូច លពត៌ ានអតិថិជន។ ផោកអាចផធវើការស្កតរមូវទិននន័យ ស្ដលផោក អនកបញ្ូច ល
ពុំានរតឹមរតូវកនលងមក។

ផរកាយពី ានស្កទិននន័យរួចរាល់ផ

ើយសូមចុចបូតុង Save ផដើមបីរកាទិននន័យទុក។
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រផបៀបផាុះពមពរាយការណ៏

ទរមង់រាយការណ៍ផនោះជួ យសំរួលយ៉ា ងផរចើនដល់អនកផរបើ រាស់ជាពិ ផសសគឺ ការងារបូ កសរុបចំនួនអតិថិជន
របចាំស្ខរតី ាសនិងរបចាំឆ្នំផៅតាមតរមូវការរបស់អនកផរបើ រាស់។
១-ផាោះពុមពរាយការណ៍របចាំរតី ាស (Quarterly Report)

- ចុចផលើបូតុង Report

-ចុចផលើរពួញផដើមបីផរជើសផរ ើសឆ្នំ៖ 2០13 (ឧ. ឆ្នំៈ 2០11, 2០12, 2០13)
-ចុចផលើរពួញផរជើ សផរ ើសរតី ាសៈ 1 (ឧ.រតីាសៈ1,2,3,4)
-ចុចបូតុង OK ផពលផន្ទោះវានិ ងបងាាញដូ ចានរូបភាពខាងផរកាម
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២-ផាោះពុមពរាយការណ៍តាមតរមូវការ (Option Report)
ផដើមបីផាោះពុមពរាយការណ៍ផៅតាមតរមូវការរបស់អនកផរបើ រាស់សូមចុចផលើពាកយ (Option)

ឧ. ផយើងចង់ ានរាយការណ៍របចាំស្ខមករាឆ្នំ២០១៣រតូវអនុវតដន៍ដូចខាងផរកាម
-បញ្ូច លដថៃស្ខឆ្នំចាប់ផផដើមៈ (ឧ. ០1/០1/2០13)
- បញ្ូច លដថៃស្ខឆ្នំបញ្ចប់ ៈ (ឧ. 31/០1/2០13)
-ចុចបូតុង OK ផពលផន្ទោះវានិ ងបងាាញដូ ចានរូបភាពខាងផរកាម
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១- ការ Back Up ទិននន័យទុក
ផដើមបីផចៀសផវៀងការាត់បង់ ទិននន័យជាយថាផ

តុផយើងរតូវផធវើ Back up ទិននន័យជារបចាំកុងមួ
ន
យ សាដ

៏មដង ផោយយក Backup file ផន្ទោះផៅរកាទុកផៅកស្នលងផផេងផរៅពីកុងកុ
ន ំពយូទ័ររបស់ផោក អនក (ដូច

ជា ៖ Hard disk ស្ដលអាចចល័តាន, USB, CDs, DVD… ជាផដើម។

- សូមចុចផលើពាកយ Back up រួចផរជើសទី តាំងស្ដលផោកអនកចង់ទុក File backup
(ឧ: “D:\VCCT Backup”) បន្ទាប់មកសូមវាយផ្មោះ File (ឧ: 02072013.bak) រួចចុចបូ តុង
Save ។

២- ការបញ្ូច លទិននន័យស្ដលានរកាទុ កមកវ ិញ (Restore Data)
សូមចុចផលើពាកយ Restore រួចរកទីតាំងស្ដលផោកអនកានទុក File backup (ឧ “D:\VCCT
Backup”) បន្ទាប់មកផរជើ សផ្មោះ File (ឧ: 02072013.bak) រួចចុចបូតុង Open ។
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៣-ការបផញ្ចញទិននន័យ (Export Data)
សូមចុចផលើពាកយ Export ផោយកំណត់ផពលផវោស្ដលរតូវការ រួចរកយកផៅោក់ទីតាំង ្
មួយ។ ការ Export data គឺសំរាប់យកផៅវ ិភាគទិននន័យ្មួយ។

៤-ការរគប់រគងសិទធអនកផរបើ រាស់ (User Management)
ទរមង់ផនោះសំរាប់រគប់រគងផលើការបផងកើតលុបនិងផដល់សិទិធដល់អនកផរបើរាស់កមមវ ិធី ផនោះ។

ទំព័រទី
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វ ិធីប្បើ្ាស់្បព័នធ្រប់ ្រងទិននន័យ
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៥- បិទកមមវ ិធី (Close VCCT Application)
ផៅផពលផោកអនកផធវើការងារផលើរបព័នធរគប់រគងទិននន័យចប់រច
ួ រាល់ ផ

ើយផោកអនកអាចចាក

ផចញពីកមមវ ិធី ផោយចុចផលើLogo VCCT បន្ទាប់មកចុចផលើ Exit ផដើមបីចាកផចញពី

កមមវ ិធី។

ទំព័រទី
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