
 

Burmese 

Sandata Mobile Connect (Sandata မျိိုဘျိိုင််း ခ ျိတဆ်ကမ်ှု) အကပ််က ို 

iOS/iPhone အတွက် App Store (အက်ပ်စတ ိုိုး) မ ှဒဒေါငိ်ုးလိုဒလ်ိုပ်ခြငိ်ုး။  

(Downloading the Sandata Mobile Connect APP from the App Store for iOS/iPhone.) 

ပထမဦ်းစ ွာ သင ဖ်ိုနိ်ုးတငွ ် WIFI သ ို  မဟိုတ ် ဆယလ်ူလာ ြ  တဆ်ကမ်ှု (ဒဒတာ ပလန)် အသ ိုိုးခပြု၍ အငတ်ာနက် ြ  တဆ်ကထ်ာိုးဒ ကာငိ်ုး ဒသြ ာပေါဒစ။ Sandata 

Mobile Connect (Sandata မျိိုဘျိိုင််း ခ ျိတဆ်ကမ်ှု) အကပ််က ို ဒဒေါငိ်ုးလိုဒလ်ိုပ်ရန ်သင ဆ်ယ်လလူာ ပလန ်(ဒဒတာ) က ို အသ ိုိုးခပြုဒသာအြေါ သ ို  မဟိုတ် App Store 

(အကပ််စတ ိုိုး) က ို ဝငဒ်ရာက်သ ိုိုးစွွဲဒသာအြေါ သင ဒ်ဒတာ ပလနဒ်ပေါ် မတူညပ်ပီိုး ဆကသ်ယွဒ်ရိုး ကယရီ်ယာက က သင ဒ်င ွဒကာကြ် န ိုငပ်ေါသည။် ဒက ိုးဇူိုးခပြု၍ သင ် 

ဝနဒ်ဆာငမ်ှုဒပိုးသကူ ို ဒမိုးခမနိ်ုးပေါ။ 

 

 
 
သင  ်iPhone တွင ်App Store (အကပ််စတျိို်း) အ ိုငက်နွက် ို ရှာပပီိုး နှ ပ်ပေါ။ 

 

 
 

App Store (အက်ပ်စတ ိုိုး) တွင ် စြရင ် ဒအာကဒ်ခြ ညာဘကရ်ှ  Search (ရ ွာရန်) 

အ ိုငက်နွက် ို နှ ပ်ပေါ။  

 

ရှာဒဖွမှု မ ကန်ာှခပငက် ို ခပသလျှင ် ရှာဒဖွမှု အကွက်ထွဲတငွ ် “Sandata” က ို 

ရ ိုကထ်ည ပ်ေါ။ Search (ရ ွာရန်) က ို နှ ပ်ပေါ။ 

 

 
 

 

 

Sandata Mobile Connect (Sandata မျိိုဘျိိုင််း ခ ျိတဆ်ကမ်ှု) အက်ပ်က ို နှ ပ်ပေါ။ 

GET (ရယမူည)် သ ို  မဟိုတ် Cloud (ကလ ွာကဒ်)် အ ိုငက်နွက် ို နှ ပ်ပပီိုး 

ဒဒေါငိ်ုးလိုဒလ်ိုပ်ပေါ။ ဒဒေါငိ်ုးလိုဒလ်ိုပ်ပပီိုးလျှင ်Open (ဖ င ရ်န်) ြလိုတ်က ို ခပသပေါမည။်  

 

 

 

မ တခ် က-်  

Sandata “MVV” ဗာိုးရှငိ်ုးက ို ဒဒေါငိ်ုးလိုဒ ်မ ိုပ်ပါန င  ်

 

 
 

 

သငသ်ည ် Sandata Mobile Connect (Sandata မျိိုဘျိိုင််း ခ ျိတဆ်ကမ်ှု) က ို 

ပထမအကက မ် နှ ပ်ဒသာအြေါ “Allow Sandata Mobile Connect to access your 

location? (Sandata မ ိုဘ ိုငိ်ုး ြ  တဆ်ကမ်ှုအာိုး သင တ်ညဒ်နရာက ို 

ဝငဒ်ရာက်သ ိုိုးစွွဲြွင  ် ဒပိုးမလာိုး။)” ဟိုဒမိုးသည ် အသ ဒပိုးြ ကက် ို ခပသပေါမည။် 

Sandata Mobile Connect (Sandata မ ိုဘ ိုငိ်ုး ြ  တဆ်က်မှု) requires location for 

visit verification (သည ် သာွိုးဒရာကဒ်တွွေ့ဆ ိုမှုက ို အတညခ်ပြုရန ် တည်ဒနရာ 

လ ိုအပ်သည)်။ အကပ်် အသ ိုိုးခပြုစဉ် Allow (ခ င ပ်ပြုမည)် က ို နှ ပ်ပေါ။ 

 
“Sandata Mobile Connect Would Like to Use Bluetooth (Sandata မ ိုဘ ိုငိ်ုး 

ြ  တဆ်ကမ်ှုသည် ဘလိူုးတိုသ ် အသ ိုိုးခပြုလ ိုသည်)။ Sandata Mobile Connect 

requires Bluetooth for security purposes (Sandata မ ိုဘ ိုငိ်ုး ြ  တဆ်က်မှုသည ်

လ ိုခြ ြုဒရိုးအတကွ ် ဘလိူုးတိုသ ် လ ိုအပ်သည)်” ဟို ဒတာငိ်ုးဆ ိုသည ် ဒနာကထ်ပ် 

မကဒ်ဆ ြ ်က ို ခပသပေါမည။် OK (အျိိုလက) က ို နှ ပ်ပေါ။ 

 

 



 

Burmese 

 

အဆင ဆ်င  ် မ််းညွှန်ခ ကမ် ွာ်း- 

 
 
 
အဆင  ်1. 

 သင  ်iPhone တငွ ်App Store (အကပ််စတ ိုိုး) အ ိုငက်နွက် ို ရာှပပီိုး နှ ပ်ပေါ။ 

 

အဆင  ်3. 

 App Store (အကပ််စတ ိုိုး) တငွ ်စြရင ်ဒအာကဒ်ခြ ညာဘကရ်ှ  Search (ရ ွာရန်) အ ိုငက်နွက် ို နှ ပ်ပေါ။  

 

 

အဆင  ်4. 

 ရာှဒဖွမှု မ ကန်ာှခပငက် ို ခပသလျှင ်ရာှဒဖွမှု အကကွထ်ွဲတငွ ်“Sandata” က ို ရ ိုကထ်ည ပ်ေါ။ Search (ရ ွာရန်) က ို နှ ပ်ပေါ။ 

 

အဆင  ်5. 

 ဒဖာ်ခပထာိုးဒသာ အကပ််မ ာိုးတငွ ်Sandata Mobile Connect (Sandata မျိိုဘျိိုင််း ခ ျိတဆ်ကမ်ှု) အကပ််က ို နှ ပ်ပေါ။ GET 

(ရယမူည)် သ ို  မဟိုတ ်Cloud (ကလ ွာကဒ်)် အ ိုငက်နွက် ို နှ ပ်ပပီိုး ဒဒေါငိ်ုးလိုဒလ်ိုပ်ပေါ။ ဒဒေါငိ်ုးလိုဒလ်ိုပ်ပပီိုးလျှင ်Open (ဖ င ရ်န်) 

ြလိုတက် ို ခပသပေါမည။်  

 မတှရ်န-် “MVV” ဗာိုးရငှိ်ုးဒပေါ်တငွ ်မန ျိပ်ပါန င ။် 

 

အဆင  ်6. 

 ပငမ် မ ကန်ာှခပငသ် ို   ခပနသ်ာွိုးလျှင ် အကပ််က ို ဒအာငခ်မငစ်ာွ ခပနလ်ညထ်ည သ်ငွိ်ုးပပီိုးဒ ကာငိ်ုး ဒဖာ်ခပသည  ် Sandata 

Mobile Connect (Sandata မျိိုဘျိိုင််း ခ ျိတဆ်ကမ်ှု) အ ိုငက်နွက် ို သင မ် ကန်ာှခပငဒ်ပေါ်တငွ ်ထည ထ်ာိုးဒ ကာငိ်ုး ခမငရ်ပေါမည။် 

အဆင  ်7.  

 သငသ်ည ်Sandata Mobile Connect (Sandata မျိိုဘျိိုင််း ခ ျိတဆ်ကမ်ှု) က ို ပထမအကက မ ်နှ ပ်ဒသာအြေါ “Allow Sandata 

Mobile Connect to access your location? (Sandata မ ိုဘ ိုငိ်ုး ြ  တဆ်ကမ်ှုအာိုး သင တ်ညဒ်နရာက ို ဝငဒ်ရာကသ် ိုိုးစွွဲြငွ  ်

ဒပိုးမလာိုး။) ဟိုဒမိုးသည  ် အသ ဒပိုးြ ကက် ို ခပသပေါမည။် Sandata Mobile Connect (Sandata မ ိုဘ ိုငိ်ုး ြ  တဆ်ကမ်ှု) 

requires location for visit verification (သည ် သာွိုးဒရာကဒ်တွွေ့ဆ ိုမှုက ို အတညခ်ပြုရန ် တညဒ်နရာ လ ိုအပ်သည)်။” 

အကပ်် အသ ိုိုးခပြုစဉ် Allow (ခ င ပ်ပြုမည)် က ို နှ ပ်ပေါ။ 

 

 “Sandata Mobile Connect Would Like to Use Bluetooth (Sandata မ ိုဘ ိုငိ်ုး ြ  တဆ်ကမ်ှုသည ် ဘလိူုးတိုသ ်

အသ ိုိုးခပြုလ ိုသည)်။ Sandata Mobile Connect requires Bluetooth for security purposes (Sandata မ ိုဘ ိုငိ်ုး 

ြ  တဆ်ကမ်ှုသည ် လ ိုခြ ြုဒရိုးအတကွ ် ဘလိူုးတိုသ ် လ ိုအပ်သည)်” ဟို ဒတာငိ်ုးဆ ိုသည  ် ဒနာကထ်ပ် မကဒ်ဆ ြ ်က ို 

ခပသပေါမည။် OK (အျိိုလက) က ို နှ ပ်ပေါ။ 


