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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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ទំព័រទី1 
 

ការចាប់ផផតើមកមមវិធីររប់ររងទិននន័យ VCCT 
ផដើមបីផរបើរាស់កមមវធីិរគប់រគងទិននន័យ VCCT ានអនកផរបើរាស់អាចចូលតាមពីររផបៀបផផេងគ្នន គឺ៖ 

វធីិទី១- ចុចប ូតុង Start Windows ផរជើសផរ ើស Program  បន្ទា ប់មកចុច NCHADS Database  និងចុច
ផលើពាកយ VCCT រ ឺ

វធីិទី២- ស្សវងរកប ូតុង VCCT ផៅផលើផអរកង់ Desktop រចួចុច Mouse ខាងផឆវង     ពីរដង ផន្ទោះកមមវធីិ
រគប់រគងទិននន័យនិងបងាា ញផ ើង 

 

រផបៀប Log in ចូលផរបើរាសរ់បព័នធ 

សរាប់អនកស្ដលចូលផរបើរបព័នធផនោះានលុោះរតាស្តានការអនុញ្ញា តពីអនករគប់រគងរបព័នធស្ដលអនករគប់រគង
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។ 

 

 

 

 



វធីិប្បើ្ាស់្បព័នធ្រប់្រងទិននន័យ VCCT 
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រផបៀប Login ផោយផរបើរាស់ស្នន មរាមដដ 

១. ចុចផលើផថប “FingerPrint” 
២. សូមផធវើការផដិតរាមដដរបស់អនក 

 
៣. ចុចប ូតុង “OK” 

 

សំរាប់កំុពយូទ័រស្ដលកំពុងផរបើរាស់កមមវធីិរគប់រគងទិននន័យ VCCT បន្ទា ប់ពីការ Login មក ានផ្ា ំងរបូភាព មួយ
ានផលចផ ើង ស្ដលរលឹំកដល់អនកផរបើរាស់អំពីពត៌ានរបស់    អតិថិជនស្ដលមិនទន់ានបញ្ជូ នផៅ ា៉ា សីុន
ផម ។ របសិនផបើពត៌ានរបស់អតិថិជនាន បញ្ជូ នផៅកាន់ា៉ា សីុនផមអស់ផ ើយ ផ្ា ំងរបូភាពផនោះ មិនផលចផ ើង
ផទ។ 

 

របូភាពផនោះានន័យថាានអនកជំងឺចំនួន១ន្ទក់មិនទន់ានបញ្ជូ នផៅកាន់ា៉ា សីុនផមនិងានស្នន មរាមដដ 

បផ ត្ ោះអាសននចំនួន២២ផទៀតស្ដលមិនទន់ានបញ្ចួ នទិននន័យ។ រផបៀបដនការបញ្ជូ នពត៌ានផៅកាន់ 

ា៉ា សីុនផមនឹងបងាា ញផៅទំព័រខាងផរកាម។ 
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រផបៀបរកស្នន មរមាមដៃរបសរ់បព័នធ 

ផៅកនុងការស្សវងរកស្នន មរាមដដអតិថិជនរបស់របព័នធផាុកទិននន័យ VCCT គឺានលកខណៈតាមលំោប់លំផោយ

ដូចខាងផរកាម៖ 

១- របព័នធផធវើការរកស្នន មរាមដដផមខាងស្នដ ំ 

២- របព័នធផធវើការរកស្នន មរាមដដផមខាងផឆវង 

៣- របព័នធផធវើការរកស្នន មរាមដដចងអុលខាងស្នដ ំ 

៤- របព័នធផធវើការរកស្នន មរាមដដចងអុលខាងផឆវង 

៥- របព័នធផធវើការរកស្នន មរាមដដក ដ្ លខាងស្នដ ំ 

៦- របព័នធផធវើការរកស្នន មរាមដដក ត្ លខាងផឆវង 

៧- របព័នធផធវើការរកស្នន មរាមដដន្ទងខាងស្នដ ំ 

៨- របព័នធផធវើការរកស្នន មរាមដដន្ទងខាងផឆវង 

៩- របព័នធផធវើការរកស្នន មរាមដដកូនខាងស្នដ ំ 

១០- របព័នធផធវើការរកស្នន មរាមដដកូនខាងផឆវង 

កនុងការស្សវងរកផនោះ ផបើរបព័នធរកផឃើញស្នន មរាមដដ្មួយផ ើយផន្ទោះវានឹងឈប់កនុងការរកស្នន មរាមដដ

ផផេងផទៀត។ 
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រផបៀបច ុះផ ម្ ុះអតិថិជនថមី 
ផៅផពលស្ដលផោកអនកានចូលផៅកនុងរបព័នធរចួផ ើយ ផោកអនកអាចផធវើការចុោះផ ម្ ោះអតិថិជនស្ដលមក
ទទួលផសវាផៅកស្នលងរបស់អនក ផោយផធវើការអនុវតតន៍តាមវធីិដូចខាងផរកាម៖ 

១- ចុចផលើមឺុនុយ “Form” 
 

 
 
២- ចុចផលើ “Finger Print” 
៣-ផៅផពលស្ដលផ្ា ំងផដិតស្នន មរាមដដានបងាា ញផ ើងសូមផធវើការផដិតស្នន មរាមដដអតិថិជនផោយ
យកMouseចុចផលើរបូរាមដដ្ស្ដលរតូវផដិត ផ ើយរតូវផអាយអតិថិជនោក់រាមដដផន្ទោះផលើ
ឧបករណ៍ផដិតស្នន មរាមដដផដើមបីផធវើការផតិត។សូមផធវើការផដិតស្នន មរាមដដអតិថិជនយ៉ាងតិចផអាយាន
ពីរផៅកនុងការចុោះផ ម្ ោះថមីផនោះ។របព័នធនឹងមិនអនុញ្ញា តផ ើយផបើសិនជាស្នន មរាមស្ដលស្ដលផតិតផន្ទោះ
ានស្តមួយឬគុណភាពស្នន មរាមដដមិនលអ។ 
៤- ផរជើសផរ ើសផភទរបស់អតិថិជន 

 

កនុងរបូផនោះ អតិថិជនផភទរបុសផរបើស្នន មរាមដដចងអុលនិងផមដដខាងស្នត ំកនុ ងការចុោះផ ម្ ោះ 

 

៥- ចុចផលើប ូតុង “ស្សវងរក” 
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របព័នធនឹងផធវើការបងាា ញនូវតារាងអតិថិជនស្ដលានស្នន មរាមដដរបហាក់របស្ លគ្នន និងស្នន មរាម
ដដស្ដលានផដិត។ផោកអនកអាចផធវើការផរជើសផរ ើសយកអតិថិជន្មួយស្ដលបងាា ញផដើមបីផធវើការចុោះ
ផ ម្ ោះផោយរគ្នន់ស្តចុចផលើអតិថិជនផន្ទោះ រចួចុចប ូតុង “អតិថិជនថម”ី (ដូចកនងជំហានទី៩) ផបើផន្ទោះជា
អតិថិជនស្តមួយនិងអតិថិជនស្ដលផដិតរាមដដផនោះ។ស្តសូមអនុវតតន៍តាមជំហានទី៦ខាងផរកាមផបើជា
អតិថិជនថមីសុទធស្នធ។ 

៦- ចុចផលើប ូតុង“បផងកើតស្នន មរាមដដ” 

 

៧- ចុចប ូតុង "យល់រពម” 

 

 

របព័នធនឹងបផងកើតទិននន័យអតិថិជនដូចស្ដលានបងាា ញដូចកនុងរបូខាងផរកាម៖ 
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៨- ចុចប ូតុង“យល់រពម” 
៩- ចុច ប ូតុង "អតិថិជនថមី” ផដើមបីចុោះផ ម្ ោះអតិថិជនជាមួយស្នន មរាមដដស្ដលានផរជើសផរ ើស 

 

១០- ចុចប ូតុង “យល់រពម” 
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កមមវធីិនឹងផបើកទំរង់ផដើមបីបំផពញទិននន័យ VCCT 

ផៅផពលស្ដលផោកអនកានបំផពញព័ត៌ានអតិថិជនានរចួរាល់ផ ើយ ផបើសិនជាផោកអនកផធវើការ
ស្សវងរកអតិថិជនផនោះដស្ដល ផន្ទោះផោកអនកនឹងផឃើញផៅកនុងជួរឈរ “របវតតិការពិនិតយ” នឹងផោតផ ើង
១ផោយសវ័យរបវតតិ។  

ចំ្ំ៖ 

 ផៅកនុងករណីស្ដលកំុពយូទ័ររបស់អនកមិនអាចភាជ ប់ផៅា៉ា សីុន Server ាន អនកផៅស្តអាចផធវើការចុោះ
ផ ម្ ោះអតិថិជនានដស្ដលដូចតាមជំហានស្ដលានផរៀបរាប់ខាងផលើ។ផៅផពលស្ដលកំុពយូទ័ររបស់អនកអាចភាជ ប់
ផៅា៉ា សីុន Server អនកអាចបញ្ជូ នទិននន័យទំងផនោះានផោយងាយស្ដលវធីិបញ្ជូ នទិននន័យផនោះនឹងផរៀបរាប់ផៅ
ជំហានបន្ទា ប់។ 
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រផបៀបផមើលរបវតតិការពិនិតយរបសអ់តិថិជនផៅកន ងរបព័នធ 
១- ចុចផលើមឺុនុយ “Form” 
២- ចុចផលើ “Finger Print” 

 

៣- ផៅផពលស្ដលផ្ា ំងផដិតស្នន មរាមដដានបងាា ញផ ើងសូមផធវើការផដិតស្នន មរាមដដអតិថិជនផោយ
យក Mouse ចុចផលើរបូរាមដដ្ រតូវផអាយអតិថិជនោក់រាមដដផន្ទោះផលើឧបករណ៍ផដិតស្នន មរាម
ដដផដើមបីផធវើការផតិត។របព័នធនឹងមិនអនុញ្ញា តផអាយស្សវងរកផ ើយផបើសិនជាស្នន មរាម ស្ដលស្ដលផតិត
ផន្ទោះានគុណភាពស្នន មរាមដដមិនលអ។ 
៤- ផរជើសផរ ើសផភទរបស់អតិថិជន 

 

៥- ចុចផលើប ូតុង “ស្សវងរក” 

 

របព័នធនឹងផធវើការស្សវងរកអតិថិជនផៅតាមស្នន មរាមដដស្ដលានផតិត 
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កនុងរបូផនោះបងាា ញថាអតិថិជនាន ក់ផនោះធ្លល ប់មកពិនិតយមតងរចួមកផ ើយ 

៦- ចុចផលើផលខស្ដលបងាា ញពីចំនួនស្ដលមកពិនិតយកនុងជួរឈរ “របវតតិការពិនិតយ” ។ កមមវធីិនឹងបងាា ញ
ព័ត៌ានពីការមកពិនិតយរបស់អតិថិជនដូចកនុងរបូខាងផរកាម៖ 

 

កនុងរបូផនោះបងាា ញថាអតិថិជនាន ក់ផនោះធ្លល ប់ានមកទទួលផសវា VCCT ស្ដលានផលខកូដ V02-02 ផៅដថៃទី៤
ស្ខមិន្ទឆ្ន ំ២០១៣ផោយានលទធផលវជិជាន 

៧- ចុចប ូតុងបិទផដើមបីរតលប់ផៅខាងផដើមវញិ។  
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រផបៀបបញ្ជូនទិននន័យផៅមា៉ា ស នី Server 
១- ចុចផលើមឺុនុយ “Form” 
២- ចុចផលើ “Finger Print” 

 

៣- ចុចផលើប ូតុង “ផធវើផអាយដូចគ្នន ” 

 

 បញ្ជ ីទិននន័យស្ដលរតូវបញ្ជូ នផៅា៉ា សីុន Server នឹងបងាា ញដូចកនុងរបូខាងផរកាម៖ 

 

៤- ចុចផលើប ូតុង “សមកាលកមម”  ផដើមបីផធវើការបញ្ជូ នទិននន័យផៅា៉ា សីុន Server 

 

កមមវធីិនឹងចាប់ផផដើមផធវើការបញ្ជូ នទិននន័យផៅកាន់ា៉ា សីុន Server ។ 
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ផៅផពលស្ដលផោកអនកផធវើការបញ្ជូ នទិននន័យចប់ផន្ទោះផោកអនកនឹងទទួលានលទធផលដូចបងាា ញកនុង
របូខាងផរកាម៖ 

 

ស្តកនុងករណីស្ដលផោកអនកមិនអាចបញ្ជូ នទិននន័យផនោះផៅា៉ា សីុន Server ានផន្ទោះកមមវធីិនឹងបងាា ញ
ដូចកនុងរបូខាងផរកាម៖ 

 

កនុងរបូផនោះបងាា ញថាការបញ្ជូ នទិននន័យផៅា៉ា សីុន Server ានបញ្ញា ។ យក Mouse ចុចផលើ “ាន
បញ្ញា ” ផដើមបីបងាា ញមូលផ តុស្ដលផធវើផអាយានបញ្ញា ។ 
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កនុងរបូផនោះបងាា ញថាបញ្ញា ស្ដលផធវើផអាយអនកមិនអាចបញ្ជូ នទិននន័យផៅកាន់ា៉ា សីុន Server ានគឺ
ផោយស្នរស្តា៉ា សីុនកំុពយូទ័ររបស់អនកមិនអាចភាជ ប់ជាមួយា៉ា សីុន Server 
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រផបៀបបញ្ចូលពត៌មានរបសអ់តិថិជន VCCT 
១- ចុចផលើប ូតុង Registration 

 

២- ានទំរង់ពីរគឺDetail និង Registration  

 

៣- ចុចផលើ Registration បន្ទា ប់មកវានិងបងាា ញទរមង់ពត៌ានដូចរូបខាងផរកាមៈ 
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៤- បញ្ចូ លពត៌ានរបស់អតិថិជន VCCT ស្ដលានកត់រតាកនុងផសៀវចុោះផ ម្ ោះអតិថិជនមកទទួល ផសវា
ផដល់របឹកាផធវើផតសដ្មរកផមផរាគផអដស៍ចាប់ពីផលខ១ដល់១៧ដូចខាងផរកាម៖ 

១-កាលបរផិចេទៈ បញ្ចូ លដថៃ-ស្ខ-ឆ្ន ំស្ដលអតិជនានចូលមកទទួលផសវាការផដល់របឹកាផៅមណឌ ល VCCT 
២- ផ ម្ ោះមណឌ លផដល់របឹកាៈ បញ្ចូ លផ ម្ ោះឬផលខកូដមណឌ លផដល់របឹការបស់ខលួន (ឧ. V12-01) 
៣- ផលខផរៀងផពលផដល់របឹកាៈ បញ្ចូ លផលខកូដរបស់អតិថិជន (ឧ. ០០០០១, ០០០០២,...,៩៩៩៩៩) 

ជាផលខផរៀងតគ្នន  
៤- ផភទៈ ផរជើសផរ ើសផភទរបស់អតិថិជន   ១.របុសឬ     ២.ស្សី 

៥- អាយុៈ បញ្ចូ លអាយុរបស់អតិថិជន (ឧ.១.២.៣......) 

៦- ស្នា នភាពអាពា ៍ពិពា ៍ៈ ផរជើសផរ ើសរបអប់្មួយស្ដលអតិថិជនានរាប់ ១.ផៅលីវ       ២.
ផរៀបការផ ើយ ឬ ៣. ផពាោះា៉ាយ/ផមា៉ាយ (ឧ.២-ផរៀបការផ ើយ) 

៧- មុខរបរៈ ផរជើសផរ ើសមុខរបររបស់អតិថិជនស្ដលកំពុងផធវើរាល់ដថៃ (ឧ.៩-ស្ដសដីផមផាោះ) 

៨- កំរតិសិកាៈ ផរជើសផរ ើសរបអប់្មួយស្ដលអតិថិជនានរាប់  ១-មិនស្ដលផរៀន  ២-បឋមសិកា  
៣-អនុវទិាល័យ    ៤-ផរកាយវទិាល័យ    (ឧ.២-បឋមសិកា) 
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៩- អាស័យោា នៈ ផរជើសផរ ើសផខតដ/រកុង 

១០- របផទសកំផណើ តៈ ផរជើសផរ ើសរបអប់     ១-កមពុជា      ២-ផវៀត្ម    ៣-ដថឬ    ៤- ផទសផផេងផទៀត 
(ឧ.១-កមពុជា) 

១១- មូលផ តុរកផសវាៈ ផរជើសផរ ើសរបអប់្មួយស្ដលអតិថិជនានរាប់ 

១.សម័រគចិតដផោយានផរាគសញ្ញា  ២.សម័រគចិតដផោយគិតថាានការរបឈមមុខ ៣.ផគ្នលបំណងផរៀបការ  
៤.ស្ដសដីមកពិនិតយដផាផពាោះ/ានគភ៌ ៥.ដដគូផាុកផមផរាគផអដស ៦.ឪពុកាដ យផាុកផមផរាគផអដស៍      ៧.មក
ទទួលការផដល់របឹកាបនដ ៨.ារមភពីជំងឺផអដស៍ ៩.ដដគូានដផាផពាោះ                                             

(ឧ. ៣-ផគ្នលបំណងផរៀបការ ) 

១២- បញ្ជូ នមកពីៈ ផរជើសផរ ើសផលើរបអប់្មួយស្ដលអតិថិជនានរាប់ 

កៈ ១-មកផោយខលួនឯង    ២-រកុមស្ថទំតាមផាោះនិង NGO ៣-គលីនិកកាមផរាគ ៤-កមមវធីិរផបង   
 ៥-មណឌ លសុខភាព 
ខៈមនាីរផពទយៈ ១-ស្ផនកពាាលជំងឺទូផៅ ២-ស្ផនកពាាលជំងឺកុារ ៣-ស្ផនកសមភព ៤-ផសវាពនាកំផណើ ត ៥-
ស្ផនកជំងឺឆលង ៦-ស្ផនកពាាលជំងឺស្សបក ៧-ស្ផនកវោះកាត់ ៨-ស្ផនកពាាលាត់ផធមញ                           ៩-ផស
វាពិនិតយដផាផពាោះ (ឧ. ១-មកផោយខលួនឯង) 
 
គៈ រកុមការងារCoPCTសំរាប់រកុមរបឈមមុខខពស់ (CoPCT-for-MARP) : 
១-ស្ដសដីផធវើការផៅផសវាកំស្ននដ ២-បុរសស្សឡាញ់បុរស ៣-ផរបើរាស់ផរគឿងផញៀន៖អនកផរបើថាន ំផញៀន អនកចាក់
ថាន ំផញៀន   (ឧ. ១-ស្ដសដីផធវើការផៅផសវាកំស្ននដ) 

១៣- ការវាយតំដលការរបឈមមុខៈ ផរជើសផរ ើសផលើរបអប់្មួយដនការវាយតំដលការរបឈមមុខៈ 

១-រមួផភទជាមួយដដគូផរចើន មិនផរបើផស្ស្នមអន្ទម័យ កនុងកំ ុង៣ស្ខកនលងផៅ ផបើានបញ្ចូ លកាល បរផិចេទ
........,/........../............. 
២-រមួផភទជាមួយស្ដសដីរកសីុផលូវផភទ ផោយមិនផរបើរាស់ផស្ស្នមអន្ទម័យ ផបើានបញ្ចូ ល កាលបរផិចេទ 
.......,/........../............. 
៣- ដដគូានដដគូរមួផភទផរចើន   ៤-ដដគូផធវើការឆ្ៃ យពីផាោះ 
៥-ដដគូានផាុកផមផរាគផអដស៍  ៦-ដដគូមុនស្នល ប់ផោយជំងឺផអដស៍ 
៧-ធ្លល ប់បញ្ចូ ល្មផបើានបញ្ចូ លកាលបរផិចេទ........,/........../............. 
៨- ធ្លល ប់ានកាមផរាគ  ៩- ផរកាយរផំោភផលូវផភទ   
១០-ធ្លល ប់ផរបើមជុលរមួគ្នន ៦ស្ខកនលងផៅ ១១-ចាក់ថាន ំផញៀន  
១២- បុរសស្សោញ់បុរស  ១៣-មិនានការរបឈមមុខ   
១៤- ឪពុកាដ យផាុកផមផរាគផអដស៍  
១៥-ស្ដសដីផធវើការផៅផសវាកំស្ននដ (EW)  
(ឧ. ១៥-ស្ដសដីផធវើការផៅផសវាកំស្ននដ(EW)) 
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១៤- របវតដិផធវើផតសដៈ ផរជើសផរ ើសផលើរបអប់្មួយស្ដលអតិថិជនានរាប់មិនធ្លល ប់ផធវើផតសដ រធឺ្លល ប់ផធវើ ផតសដ 
(ឧ. ធ្លល ប់ផធវើផតសដ) រចួផរជើសផរ ើស 

១-វជិជាន ២-អវជិជាន ៣-មិនអាចកំណត់ាន ៤-ធ្លល ប់ផធវើផតសដស្តមិនានមកទទួលលទធផល              (ឧ. 
អវជិជាន)  

១៥- ផដល់ការផធវើផតសដៈ ផរជើសផរ ើសផលើរបអប់មិនយល់រពមផធវើផតសដ   យល់រពមផធវើផតសដ 

 (ឧ. យល់រពមផធវើផតសដ)  រចួផរជើសផរ ើសយក 

១- វជិជាន ២-អវជិជាន ៣-មិនអាចកំណត់ាន (ឧ. អវជិជាន) 

១៦-ការផដល់របឹកាផរកាយផពលផធវើផតសដៈ ផៅមុនផពលផដល់លទធផលផតសដផអាយអតិថិជន អនកផដល់ របឹកា 
រតូវផដល់របឹកាដល់អតិថិជន រចួសូមគូសផលើរបអប់មិនានផដល់របឹកា ានផដល់របឹកា (សរផសរដថៃស្ខឆ្ម ំ) 
(ឧ. ានផដល់របឹកា  9, ដថៃ៣០ស្ខមករាឆ្ម ំ២០១២) 

១៧- បញ្ជូ នផៅកាន់ៈ ផរជើសផរ ើសផលើរបអប់  

១- ផសវា OI/ART ២-គលីនិកកាមផរាគ ៣-រកុមស្ថទំតាមផាោះ  ៤-កមមវធីិរផបង ៥-ស្ផនកជំងឺឆលង                    ៦-
មណឌ លសុខភាព/មនាីរផពទយ  ៧-ផសវាពិនិតយដផាផពាោះមុនផពលសំរាល (ឧ. ១-ផសវា OI/ART) 

ផ ម្ ោះអនកផដល់របឹកាៈ ផរជើសផរ ើសផ ម្ ោះរគូផពទយស្ដលានផដល់របឹកាដល់អតិថិជន ៥-បន្ទា ប់ពីាន 
បញ្ចូ លពត៌ានរបស់អតិថិជនរគប់រជុងផរជាយផ ើយ ចុចផលើប ូតុង Save ផដើមបីរកាពត៌ានរបស់ អតិថិជ
ន។ 
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រផបៀបស្សែងរករផឺមើលពត៌មានរបសអ់តិថិជនស្ៃលានបញ្ចូល 

 ១- ផមើលពត៌ានស្ដលានបញ្ចូ លទំងអស់ 

ក- ចុចផលើប ូតុង Registration  

ខ- ចុចផលើ Detail រចួផរជើសផរ ើសយក All ផដើមបីបងាា ញទិននន័យទំងអស់ 

 

 

២- ស្សវងរកទិននន័យរបស់អតិថិជន (Search Record) 
ផដើមបីស្សវងរកននន័យអតិថិជន្ាន ក់ផយើងរតូវបញ្ចូ លផលខសំគ្នល់អតិថិជន (ឧ. 10303) រចួ
ចុច Enter ផន្ទោះវានិងបងាា ញពត៌ានរបស់អតិថិជនដូចរបូខាងផរកាម។ 

 

 

 

៣- ស្កស្របទិននន័យអតិថិជន (Edit Record) 
ផដើមបីស្កទិននន័យអតិថិជនជាដំបូងផយើងរតូវស្សវងរកទិននន័យរបស់អតិថិជន (Search Record) ជា
មុនសិន បន្ទា ប់មកចុចផលើផលខកូដរបស់អតិថិជនពីរដង ផន្ទោះពត៌ាននិងរតូវានបងាា ញ ផៅផលើ
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ទរមង់សំរាប់បញ្ចូ លពត៌ានអតិថិជន។ ផោកអាចផធវើការស្កតរមូវទិននន័យ ស្ដលផោក អនកបញ្ចូ ល
ពំុានរតឹមរតូវកនលងមក។ 

 

 

ផរកាយពីានស្កទិននន័យរចួរាល់ផ ើយសូមចុចប ូតុង Save ផដើមបីរកាទិននន័យទុក។  
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រផបៀបផាុះព មពរាយការណ៏ 
ទរមង់រាយការណ៍ផនោះជួយសំរួលយ៉ាងផរចើនដល់អនកផរបើរាស់ជាពិផសសគឺការងារបូកសរបុចំនួនអតិថិជន
របចំាស្ខរតីាសនិងរបចំាឆ្ន ំផៅតាមតរមូវការរបស់អនកផរបើរាស់។ 

១-ផាោះពុមពរាយការណ៍របចំារតីាស (Quarterly Report) 

 

- ចុចផលើប ូតុង Report  

 

-ចុចផលើរពួញផដើមបីផរជើសផរ ើសឆ្ន ំ៖ 2០13 (ឧ. ឆ្ន ំៈ 2០11, 2០12, 2០13) 

-ចុចផលើរពួញផរជើសផរ ើសរតីាសៈ 1 (ឧ.រតីាសៈ1,2,3,4)  

-ចុចប ូតុង OK ផពលផន្ទោះវានិងបងាា ញដូចានរបូភាពខាងផរកាម 
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២-ផាោះពុមពរាយការណ៍តាមតរមូវការ (Option Report) 
ផដើមបីផាោះពុមពរាយការណ៍ផៅតាមតរមូវការរបស់អនកផរបើរាស់សូមចុចផលើពាកយ (Option) 

 

ឧ. ផយើងចង់ានរាយការណ៍របចំាស្ខមករាឆ្ន ំ២០១៣រតូវអនុវតដន៍ដូចខាងផរកាម 

-បញ្ចូ លដថៃស្ខឆ្ន ំចាប់ផផដើមៈ (ឧ. ០1/០1/2០13) 

- បញ្ចូ លដថៃស្ខឆ្ន ំបញ្ច ប់ៈ (ឧ. 31/០1/2០13)  

-ចុចប ូតុង OK ផពលផន្ទោះវានិងបងាា ញដូចានរបូភាពខាងផរកាម 
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ស្ផនកររប់ររងកមមវិធី 

 

១- ការ Back Up ទិននន័យទុក 
ផដើមបីផចៀសផវៀងការាត់បង់ទិននន័យជាយថាផ តុផយើងរតូវផធវើ Back up ទិននន័យជារបចំាកនុងមួយ សាដ
 ៏មដង ផោយយក Backup file ផន្ទោះផៅរកាទុកផៅកស្នលងផផេងផរៅពីកនុងកំុពយូទ័ររបស់ផោក អនក (ដូច
ជា ៖ Hard disk ស្ដលអាចចល័តាន, USB, CDs, DVD… ជាផដើម។ 

- សូមចុចផលើពាកយ Back up រចួផរជើសទីតំាងស្ដលផោកអនកចង់ទុក File backup            
(ឧ: “D:\VCCT Backup”) បន្ទា ប់មកសូមវាយផ ម្ ោះ File (ឧ: 02072013.bak) រចួចុចប ូតុង 
Save ។ 

 

២- ការបញ្ចូ លទិននន័យស្ដលានរកាទុកមកវញិ (Restore Data) 
សូមចុចផលើពាកយ Restore រួចរកទីតំាងស្ដលផោកអនកានទុក File backup (ឧ “D:\VCCT 
Backup”) បន្ទា ប់មកផរជើសផ ម្ ោះ File (ឧ: 02072013.bak) រចួចុចប ូតុង Open ។ 
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៣-ការបផញ្ចញទិននន័យ (Export Data) 
សូមចុចផលើពាកយ Export ផោយកំណត់ផពលផវោស្ដលរតូវការ រចួរកយកផៅោក់ទីតំាង ្
មួយ។ ការ Export data គឺសំរាប់យកផៅវភិាគទិននន័យ្មួយ។ 

 

៤-ការរគប់រគងសិទធអនកផរបើរាស់ (User Management) 
ទរមង់ផនោះសំរាប់រគប់រគងផលើការបផងកើតលុបនិងផដល់សិទធិដល់អនកផរបើរាស់កមមវធីិផនោះ។ 
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៥- បិទកមមវធីិ(Close VCCT Application) 
ផៅផពលផោកអនកផធវើការងារផលើរបព័នធរគប់រគងទិននន័យចប់រចួរាល់ផ ើយផោកអនកអាចចាក
ផចញពីកមមវធីិផោយចុចផលើLogo VCCT  បន្ទា ប់មកចុចផលើ Exit ផដើមបីចាកផចញពី    កមមវធីិ។ 
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