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အကျဉ်းချုပ် ရညရွ်ယခ်ျကမ်ျား

 လံုြခံုေရး စီမံခန ့ခ်ွဲသူ ဝငသ်ံုးခွင့က်ို ြပနလ်ည်သံုးသပ်ပါ

 Sandata Electronic Visit Verification (အိမ်တိုငရ်ာေရာက် 

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေနမ�အား အီလက်ထေရာနစ်နည်းလမ်းြဖင့ ်အတည်ြပုချက်) 

(EVV) ေပါ်တယ် အသံုးြပုသူစကားဝှက်များကို ြပနလ်ည်သတ်မှတ်ပါ

 Sandata EVV ေပါ်တယ် အသံုးြပုသူကို ဖနတ်ီး၊ ြပငဆ်င�်ပီး ဖျက်ပါ

 Sandata EVV ေပါ်တယ် အသံုးြပုသူ ရာထးူများ�ငှ့ ်အထးူအခွင့အ်ေရးများကို 

ဖနတ်ီး၊ ြပငဆ်င�်ပီး ဖျက်ပါ
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အဓိက ပညာရပ်ေဝါဟာရ

 လံုြခံုေရး အက်ဒမ်င-် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူ ေအဂျငစ်ီတွင ်သံုးစွဲသူ အသစ်များ 

ဖနတ်ီးြခငး်၊ အခနး်က�များ�ငှ့ ်စနစ် လုပ်ပိုငခ်ွင့မ်ျား သတ်မှတ်ေပးြခငး်�ငှ့ ်

စကားဝှက် ြပနလ်ည်သတ်မှတ်ြခငး်တိုက့ို လုပ်ေဆာင�်ိငုသ်ူ။

 လံုြခံုေရး— စနစ်ကို အသံုးြပုမည့် သံုးစွဲသူများ (�ံု းဝနထ်မ်းများ) ကို 

စီစဉ်သတ်မှတ်သည့် Sandata EVV ေပါ်တယ် �ှိ အပိုငး်က�။
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အဓိက ပညာရပ်ေဝါဟာရ

 အခနး်က�—Sandata EVV ေပါ်တယ် တွင ်သံုးစွဲသူအား 

စီမံခန ့ခ်ွဲေရးအလုပ်များကို ဂ�ုတစိုက်လုပ်ခွင့ေ်ပးေသာ သံုးစွဲသူအတွက် 

သတ်မှတ်ေပးထားသည့် လုပ်ပိုငခ်ွင့ ်(ခွင့ြ်ပုချက်) အုပ်စု။

 လုပ်ပိုငခ်ွင့—်Sandata EVV ေပါ်တယ် အတွငး် ခွင့ြ်ပုချက်တစ်ခု။
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အဓိက ပညာရပ်ေဝါဟာရ

 သံုးစွဲသူ—Sandata EVV ေပါ်တယ် ကို သီးသန ့ ်ေလာဂ့်အငဝ်ငေ်ရာက်ခွင့�်ငှ ့ ်

စကားဝှက်�ှိသူ။

 သံုးစွဲသူအမည်—သံုးစွဲသူ၏ အီးေမးလ်လိပ်စာ။



Sandata EVV ေပါ်တယ် လံုြခံုေရး
အက်ဒမ်င ်ဝငသ်ံးုခွင့်
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Sandata EVV ေပါ်တယ ်လံြုခံုေရး
အကဒ်မ်င ်ဝငသ်ံုးခွင့်
 ဝန်ေဆာင်မ�ေပးသူ ေအဂျငစီ်၏ ဦးဆံုး EVV စီမံခန ့်ခွဲသသူည် EVV သင်တန်းကုိ 

တက်ေရာက်ရမည့ ်ပထမဆံုးလူ ြဖစ်ရပါမည။် 
 ဦးေဆာင် EVV စီမံခန ့်ခွသဲူအား Sandata EVV ေပါ်တယ် အတွက် လုံြခံုေရး 

အက်ဒမ်င်အြဖစ် သတ်မှတ်တာဝနေ်ပးပါသည။် 
 ForwardHealth ေပါ်တယ် တွင ်စာရင်းြပုစုထားေသာ ဝန်ေဆာငမ်� ေအဂျင်စီ 

“ေမးလ်ပုိရ့န”် အဆက်အသယ်ွသည် Sandata EVV ေပါ်တယ် သို ့ ဝင်�ကည့်ရန ်
အချက်အလက်များ�ငှ့်အတူ Sandata ၏ e-Trac �ကိုဆိုမ�ပစ�ညး်အချက်အလက်အစုံ 
အီးေမးလ်ကုိ လက်ခရံ�ိှပါမည်။ 
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Sandata EVV ေပါ်တယ ်လံြုခံုေရး
အကဒ်မ်င ်ဝငသ်ံုးခွင့်
 ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူ ေအဂျငစ်ီတစ်ဦးလ�င ်အနည်းဆံုးအေနြဖင့ ်ေပါ်တယ 

လံုြခံုေရး အက်ဒမ်င ်�စှ်ဦး�ှိထားသင့ပ်ါသည်။ 

 လံုြခံုေရး အက်ဒမ်ငသ်ည် အြခားစီမံခန ့ခ်ွဲေရး သံုးစွဲသူများအား Sandata EVV 

ေပါ်တယ တွင ်တာဝနသ်တ်မှတ်ေပးရမည်။
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Sandata EVV ေပါ်တယ ်လံြုခံုေရး
အကဒ်မ်င ်ဝငသ်ံုးခွင့်
လုံြခံုေရးဆက်တငမ်ျားသည ်လုံြခံုေရး အက်ဒမ်င်များများကုိ ေအာက်ပါတုိအ့ား 
လုပ်ေဆာငခ်ွင့ြ်ပုသည-်
 သံုးစဲွသူ တစ်ဦးချင်းစီအတွက် အခန်းက�များ သတ်မှတ်ေပးြခင်း။
 သံုးစဲွသူ အခန်းက�များ ဖန်တီးြခငး်
 အခန်းက�များအလုိက် စနစ်လုပ်ပုိင်ခငွ့်များ သတ်မှတ်ေပးြခင်း
 စနစ် လုပ်ပုိင်ခငွ့်များ ေပးအပ်ြခင်း�ှင့ ်ြပန်လည�ု်ပ်သမ်ိးြခင်း။
 Sandata EVV ေပါ်တယ် �ှင့် Sandata Mobile Connect (Sandata မုိဘိုင်းချိတ်ဆက်မ�) 

စကားဝှက်များကုိ ြပနသ်တ်မှတ်�ပီး ေသာ့ဖွင့်ပါ။
 မိမိ၏ စကားဝှက်ကုိ ြပန်လညသ်တ်မှတ်ြခင်း
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Sandata EVV ေပါ်တယ ်လံြုခံုေရး
အကဒ်မ်င ်ဝငသ်ံုးခွင့်
 Sandata EVV ေပါ်တယ် ထ ဲLog in 

(ေလာဂ့်အငဝ်ငပ်ါ)

 စခရင၏် ဘယ်ဘက်�ှိ လမ်း��န ်စခရငက်ို �ှာပါ။

 Security (လံြုခံုေရး) ကို ေရွးချယ်ပါ။ လံုြခံုေရး 

စခရင ်ပွင့လ်ာ�ပီး လံုြခံုေရး ဆက်တင ်

အပိုငး်သံုးပိုငး်ကို ြပသပါမည်။
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Sandata EVV ေပါ်တယ ်လံြုခံုေရး
အကဒ်မ်င ်ဝငသ်ံုးခွင့်
1. Manage Users (သံးုစွသဲမူျားကိ ုစမီံမည်)—ဤလပ်ုေဆာငခ်ျကြ်ဖင့ ်

စနစ ်စမီခံန ့ခ်ွဲသူက EVV စနစ ်လံြုခံုေရး အကဒ်မ်ငအ်တကွ ်
လပ်ုပိငုခ်ွင ့မ်ျားကိ ုအုပ်စခုွဲ၍ သတမ်တှေ်ပး�ိငုသ်ည။်

2. Manage User Roles (သံးုစွသဲ ူအခန်းက�များကိ ုစမီံမည်)—
လံြုခံုေရး အကဒ်မ်ငအ်ားအထးူအခွင ့အ်ေရးများကိ ုစစုည်း၍ 
Sandata EVV ေပါ်တယ အသံုးြပုသူများကိသုတမ်တှခ်ငွ ့ြ်ပုသည။်

3. Change Password (စကားဝကှ ်ေြပာငး်မည ်)—
ဤလပ်ုေဆာငခ်ျကြ်ဖင့ ်ေလာဂ့အ်ငဝ်ငထ်ားေသာ သံုးစွသဲူများက 
၎ငး်တို၏့စကားဝကှက်ိ ုေြပာငး်�ိငုသ်ည။်



ကိုယ်ပုိင ်Sandata EVV ေပါ်တယ်
စကားဝှက်ကို ြပန်လည်သတမှ်တပ်ါ
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ကိယုပိ်ုင ်Sandata EVV ေပါ်တယ်
စကားဝှကက်ိ ုြပနလ်ညသ်တမ်တှပ်ါ
 ေပါ်တယ် သံုးစဲွသူများသည ်သူတုိ၏့ အေကာင့်ကုိ ေသာ့ခတ်မထားပါက 

သူတုိကုိ့ယ်ပုိင ်စကားဝှက်ကုိ ြပန်သတ်မှတ်�ိငုသ်ည။် 
 သံုး�ကိမ်တိတိ အေကာင့်ဝငမ်� မေအာငြ်မင်ပါက သံုးစဲွသူအား Sandata EVV 

ေပါ်တယ် သို ့ ဝင်ခွင့်ပိတ်သာွးပါမည်။
 သံုးစဲွသူသည ်စကားဝှက်�ုိက်ေနသည့အ်ခါ မှန်ကန်ေစရန ်မျက်လုံးအိငု်ကွနကုိ် 

�ှိပ်�ပီး စကားဝှက်�ကည့�်ိငု်ပါသည။် 
 ေအဂျင်စီ လုံြခံုေရး အက်ဒမ်င် သံုးစဲွသ ူေနာက်တစ်ဦး သိုမ့ဟုတ် EVV ေဖာက်သည ်

ဂ�ုစုိက်မ� က ေပါ်တယ် သံုးစဲွသူအေကာင့ကုိ် ေသာ့ဖွင့်�ိငု်ပါသည။် 
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ကိုယ်ပိငု ်Sandata EVV ေပါ်တယ် စကားဝကှ်ကို 
ြပနလ်ညသ်တ်မတှ်ပါ
 စကားဝှက်ကို သငမ်မှတ်မိ�ိငုပ်ါက၊ 

ြပနသ်တ်မှတ်ရန ်Forgot Password? 
(စကားဝှက ်ေမ့ေနပါသလား) ကို �ှပိ်ပါ။
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ကိုယ်ပိငု ်Sandata EVV ေပါ်တယ် စကားဝကှ်ကို 
ြပနလ်ညသ်တ်မတှ်ပါ

 Email (အးီေမးလ)် လိပ်စာ ထည့ပ်ါ။

 Reset Password (စကားဝကှ ်

ြပန်လညသ်တမ်ှတမ်ည)် ကို � ှပ်ိပါ။

 Sandata သည ်ယာယီ စကားဝကှ်�ငှ ့အ်တူ 

ထည့သ်ွငး်ထားေသာ အးီေမးလလ်ိပ်စာသို ့ 

အးီေမးလ်တစေ်စာငေ်ပးပိုပ့ါမည။်
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ကိုယ်ပိငု ်Sandata EVV ေပါ်တယ် စကားဝကှ်ကို 
ြပနလ်ညသ်တ်မတှ်ပါ

 အီးေမးလ်အတွငး်�ှိ Login 

(ဝငေ်ရာကမ်ည်) ကို �ှပိ်ပါ။ ၎ငး်က 

စကားဝှက် ြပနသ်တ်မှတ်ရန ်Sandata 

EVV ေပါ်တယ် ကို ဖွင့ေ်ပးပါမည်။
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ကိုယ်ပိငု ်Sandata EVV ေပါ်တယ် စကားဝကှ်ကို 
ြပနလ်ညသ်တ်မတှ်ပါ
 ထၢ�ာု်လီၤတစိၢတ်လီၢန်ၣ်ီဂံၢခူ်သူၣ် (လၢအံမ့(လ)) လၢ Old Password 

(နၣ်ီဂံၢခူ်သူၣ်လီၢလံ်ၤ) အလီၢအ်ပူၤတက့ၢ.် နၣ်ီဂံၢခူ်သူၣ်တဖၣ်နၣ့် 

ဘၣ်ပလီၢသ်းလၢတၢစ်ူးကါလံာမ်ဲာ်ဖျၢၣ်အဒၣ်ိအဆံး (case sensitive) 

နၣ့်လီၤ.

 New Password (စကားဝှက်အသစ)် ေနရာတွင ်စကားဝှက်အသစ်တစ်ခု 

ထည့်သွငး်ပါ။ Confirm New Password (စကားဝှက်အသစ်အတညြ်ပုမ�) 

ေနရာတွင ်၎ငး်ကုိ ထပ်မံထည့်သွငး်ပါ။

 Save (သမ်ိးဆည်းမည်) ကုိ �ှပိ်ပါ။
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ကိုယ်ပိငု ်Sandata EVV ေပါ်တယ် စကားဝကှ်ကို 
ေြပာငး်ပါ

Sandata EVV ေပါ်တယ် သံုးစွဲသူ မည်သူမဆိုက 

ဝငေ်ရာက်�ပီးသည်�ငှ့ ်သူတို၏့ ကိုယ်ပိုင ်

စကားဝှက်ကိုလည်း ေြပာငး်လဲ�ိငုပ်ါသည်-

 Security (လံြုခံုေရး) ကို �ှပိ်ပါ။

 ဆွဲချမီ�းူမှ Change Password (စကားဝှက်

ေြပာငး်မည်) ကို ေရွးချယ်ပါ။ 
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ကိုယ်ပိငု ်Sandata EVV ေပါ်တယ် စကားဝကှ်ကို 
ေြပာငး်ပါ
 Old Password (စကားဝှက်အေဟာငး်) ေနရာတွင ်

လက်�ိှစကားဝှက် ထည့်သွင်းပါ။ စကားဝှက်များတွင ်
စာလုံးအ�ကီးအေသး လဲွ၍မရပါ။

 New Password (စကားဝှက်အသစ်) ေနရာတွင ်
စကားဝှက်အသစ် ထည့်သွင်းပါ။ Confirm New 
Password (စကားဝှက်အသစ်အတည်ြပုမ�) ေနရာတွင ်
၎င်းကုိ ထပ်မံထည့်သွငး်ပါ။ 

 Save (သမ်ိးဆည်းမည)် ကုိ �ှိပ်ပါ။



Sandata EVV ေပါ်တယ် 
အသံးုြပုသတူစ်ဦးကို ဖန်တးီပါ
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Sandata EVV ေပါ်တယ ်အသံုးြပုသကူိ ု
ဖနတ်းီပါ (1)

လံုြခံုေရးအက်ဒမ်င ်အခနး်က�အတွက် တာဝနေ်ပးခံရသည့် 

သံုးစွဲသူများသည်သာ Sandata EVV ေပါ်တယ် သံုးစွဲသူတစ်ဦးကို 

ဖနတ်ီးရမည်-

 Security (လံြုခံုေရး) ကို �ှပိ်ပါ။

 �ှပိ်လ�င ်ကျလာသည့် မီ�းူမှ Manage Users 

(သံးုစွဲသမူျား စီမံမည်) ကို ေရွးချယ်ပါ။
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Sandata EVV ေပါ်တယ ်သံုးစွဲသူကိ ု
ဖနတ်းီပါ
 သကဆ်ိုငေ်သာ စ�ံ �နး် (သံုးစွသဲူအမည်၊ 

အမည် ေ�ှ�ဆံုးစာလံးု သိုမ့ဟတု ်အမည် 

ေနာကဆ်ံုးစာလံးု) ကိ ု�ိုကထ်ည့်ပါ။

 Search (�ှာေဖွမည်) ကိ ု� ှပ်ိပါ။

 သံုးစွသဲူ မေတွ�ပါဟေူသာ မကေ်ဆ့ချ်ကိ ု

ြပသလ�င ်Create User (သံးုစွသဲ ူ

ဖနတ်းီမည်) ခလတုက်ိ ုေရွးချယပ်ါ။
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Sandata EVV ေပါ်တယ ်သံုးစွဲသူကိ ု
ဖနတ်းီပါ
Create User (သံုးစွဲသကူို 

ဖနတ်ီးပါ) စခရငက်ို

ြပသပါမည်။ 
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Sandata EVV ေပါ်တယ ်သံုးစွဲသူကိ ု
ဖနတ်းီပါ
 Sandata EVV ေပါ်တယ် တွင် လုပ်ေဆာင�်ိုငစွ်မ်း�ိှေစရန ်သံုးစဲွသူအတွက် 

အခန်းက�များ သတ်မှတ်ေပးပါ။ �ကိုတငစီ်စဉ်ထားေသာ အခန်းက�များ �ိှပါသည။်
 ေရွးချယ်ထားေသာ အခန်းက�ကုိ ဟုိက်လုိက်လုပ်�ပီး ၎င်းက > Assigned Roles 

(သတ်မှတ်ထားေသာ အခန်က�များ) အကွက်သို ့ ေြပာင်းရန ်ခလုတ်ကုိ �ှိပ်ပါ။ 
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Sandata EVV ေပါ်တယ ်သံုးစွဲသူကိ ု
ဖနတ်းီပါ
 Sandata EVV ေပါ်တယ် တွင ်ေအဂျငစ်ီအားလံုးအတွက် ေအာက်ပါ 

စံသတ်မှတ်ထားေသာ အခနး်က�များ ပါဝငသ်ည်။
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Sandata EVV ေပါ်တယ ်သံုးစွဲသူကိ ု
ဖနတ်းီပါ
 သံုးစွဲသူ၏ အထးူသီးသန ့ ်အီးေမးလ်လိပ်စာကို �ိုက်ထည့်ပါ။ ယငး်သည် ၎ငး်၏ 

သံုးစွဲသူအမည် ြဖစ်လာပါမည်။ 
 သံုးစွဲသူ၏ အမည် ေ�ှ�ဆံုးစာလံုး�ငှ့ ်ေနာက်ဆံုးစာလံုးကို �ိုက်ထည့်ပါ။
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Sandata EVV ေပါ်တယ ်သံုးစွဲသူကိ ု
ဖနတ်းီပါ
 Create User (သံးုစွဲသ ူဖန်တးီမည်) ကို �ှပိ်ပါ။ ေအာငြ်မငေ်�ကာငး် အတည်ြပု 

မက်ေဆ့ချ်ကို ြပသပါမည်။
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Sandata EVV ေပါ်တယ ်သံုးစွဲသူကိ ု
ဖနတ်းီပါ
 Sandata သည် ယာယီ စကားဝှက်�ငှ့်အတူ 

ထည့်သွင်းထားေသာ အီးေမးလ်လိပ်စာသို ့ 

အီးေမးလ်တစ်ေစာငေ်ပးပုိပ့ါမည။်

 အီးေမးလ်အတွင်း Login (ဝင်ေရာက်မည်) ကုိ 

�ှိပ်ပါ။ သံုးစဲွသူအသစ်က သူတုိ၏့ အေကာင့ကုိ် 

စတင်သတ်မှတ်မ� အ�ပီးသတ်�ိုငသ်ည်။



Sandata EVV ေပါ်တယ် သံးုစွဲသကူို 
ြပငဆ်ငပ်ါ
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Sandata EVV ေပါ်တယ် သံးုစဲွသကူို ြပငဆ်ငပ်ါ-
သံးုစဲွသကူို ေသာဖွ့င့ပ်ါ

သံုးစွဲသူတစ်ဦးကုိ Sandata EVV ေပါ်တယ် မှ ေသာ့ပိတ်၍ ဖယ်�ှားလုိက်ေသာအခါ၊ လုံြခံုေရး အက်ဒမ်ငသ်ည် 

သံုးစွဲသူ �ှာေဖွမ�ကုိ စတငပ်ါမည်-

 သင့ေ်လျာ်ေသာ သံုးစွဲသူအတွက် စခရင၏် ညာဘက်�ိှ Actions (လုပ်ေဆာငခ်ျက်များ) ေကာ်လံတွင ်Edit 

(ြပငဆ်ငမ်ည်) ကုိ�ှပိ်ပါ။ Modify User (သံးုစဲွသ ူြပငဆ်ငမ်ည်) စခရငကုိ် ြပသပါမည်။
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Sandata EVV ေပါ်တယ် သံးုစဲွသကူို ြပငဆ်ငပ်ါ-
သံးုစဲွသကူို ေသာဖွ့င့ပ်ါ 

 Locked (ေသာ့ခတထ်ားသည)်

အကကွက်ိ ုအမနှြ်ခစထ်ားသည်။

 အေကာင့တ်စခ်ုကိ ုေသာဖ့ငွ ့ရ်န ်Locked 

(ေသာ့ခတထ်ားသည)် အကကွက်ို

အမနှြ်ခစြ်ဖုတပ်ါ။

 Modify User (သံးုစွသဲ ူြပငဆ်ငမ်ည်)

ကိ ု� ှပ်ိပါ။ ေအာငြ်မငေ်�ကာငး် အတည်ြပု 

မကေ်ဆ့ချ်ကိ ုြပသပါမည။်
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Sandata EVV ေပါ်တယ် သံးုစဲွသကူို ြပငဆ်ငပ်ါ-
သံးုစဲွသကူို ေသာဖွ့င့ပ်ါ
 Reset Password (စကားဝှက် ြပန်လည်သတ်မှတမ်ည)် ခလုတ်ကုိ �ှိပ်ပါ။ ယာယီ 

စကားဝှက်ပါသည့ ်Sandata အီးေမးလ်ကုိ သံုးစဲွသထံူ အလုိအေလျာက် ေပးပုိထ့ားသည။် 
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Sandata EVV ေပါ်တယ် သံးုစွဲသကူို ြပငဆ်ငပ်ါ- သံးုစွဲသ ူ
အခနး်က�များကို ထည့ပ်ါ သိုမ့ဟုတ် ဖယ်�ာှးပါ

လုံြခံုေရး အက်ဒမ်င်သည် သံုးစဲွသူ �ှာေဖွမ�ကုိ ေဆာင်ရွက်ပါမည်-

 သင့်ေလျာ်ေသာ သံုးစဲွသူအတွက် စခရင်၏ ညာဘက်�ိှ Actions (လုပ်ေဆာင်ချက်များ)

ေကာ်လံတွင် Edit (ြပင်ဆင်မည်) ကုိ�ှိပ်ပါ။ Modify User (သံးုစွဲသကုိူ ြပင်ဆင်မည်)

စခရင်ကုိ ြပသထားသည်။
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Sandata EVV ေပါ်တယ် သံးုစွဲသကူို ြပငဆ်ငပ်ါ- သံးုစွဲသ ူ
အခနး်က�များကို ထည့ပ်ါ သိုမ့ဟုတ် ဖယ်�ာှးပါ

 < သိုမ့ဟတု် > ြမားများကို သံုး�ပီး

သတမ်တှထ်ားေသာ

အခနး်က�များအကကွတ်ငွ ်

အခနး်က�များကို ထည့်ပါ သိုမ့ဟတု်

၎ငး်မှ ဖယ�်ာှးပါ။

 Modify User (သံးုစွသဲ ူ ြပငဆ်ငမ်ည်)

ကို � ှပ်ိပါ။ ေအာငြ်မငေ်�ကာငး်

အတည်ြပု မကေ်ဆ့ချ်ကို ြပသပါမည်။



Sandata EVV ေပါ်တယ် သံးုစွဲသကူို 
ဖျက်ပါ
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Sandata EVV ေပါ်တယ ်သံုးစွဲသူကို
ဖျကပ်ါ
လုံြခံုေရး အက်ဒမ်င်သည ်သံုးစဲွသူ �ှာေဖွမ�ကုိ ေဆာင်ရွက်ပါသည-်
 သက်ဆိုင်ေသာ အခန်းက�၏ စခရင ်ညာဘက်�ိှ Actions (လုပ်ေဆာင်ချက်များ) 

ေကာ်လံတွင ်Delete (ဖျက်မည်) အိုင်ကွန်ကုိ �ှိပ်ပါ။ Delete User (သံးုစွဲသ ူ
ဖျက်ရန်) အတည်ြပုမ�အကွက်ကုိ ြပသပါမည။်
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Sandata EVV ေပါ်တယ ်သံုးစွဲသူကို
ဖျကပ်ါ
 Delete (ဖျကမ်ည်) ကို �ှပိ်ပါ။ ေအာငြ်မငေ်�ကာငး် အတည်ြပု မက်ေဆ့ချ်ကို 

ြပသပါမည်။



Sandata EVV ေပါ်တယ် သံးုစွဲသူ
အခန်းက�အသစ်များကို ဖန်တးီပါ

38



39

Sandata EVV ေပါ်တယ် သံးုစွသဲ ူ

အခနး်က�အသစမ်ျားကို ဖနတ်ီးပါ
 အခန်းက�များြဖင့ ်လုံြခံုေရး အက်ဒမ်င်များသည ်အဖဲွ�အစညး်အတွငး်�ိှ အလုပ်ရာထူး 

အသီးသီးအတွက် စနစ် လုပ်ေဆာင်ချက် စုစည်းမ�တစ်ခုကုိ အံဝ့င်ခငွ်ကျ 

စီမံေပး�ိငု်သည။်

 အခန်းက�တစ်ခုအတွင်း�ိှ ေဒတာတစ်ခုခကုို ြပငဆ်င်လုိက်လ�င် ထုိအခန်းက� 

သတ်မှတ်ေပးထားေသာ သံုးစဲွသူအားလုံးအေပါ် သက်ေရာက်မ��ိှသည်။

 Sandata တွင် စနစ်၏ လုပ်ေဆာငခ်ျက်အားလုံး ပါဝင်ေသာ �ကိုတင်စီစဉ်ထားသည့ ်

အခန်းက�များ �ိှပါသည။် ၎င်းတုိကုိ့ မြပင်ဆင�်ိုငပ်ါ။ 
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Sandata EVV ေပါ်တယ် သံးုစွသဲ ူ

အခနး်က�အသစမ်ျားကို ဖနတ်ီးပါ
လုံြခံုေရး အက်ဒမ်င်များက လုပ်�ိငု်သညမှ်ာ-

 Security (လုံြခံုေရး) ကုိ �ှိပ်ပါ။

 �ှိပ်လ�င် ကျလာသည့ ်မီ�ူးမှ Manage User Roles (သံးုစွဲသ ူ

အခန်းက�များ စီမံမည်) ကုိ ေရွးချယ်ပါ။ Manage User Roles 

(သံုးစဲွသူ အခန်းက�များ စီမံမည်) စခရင်ကုိ ြပသပါမည။်
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Sandata EVV ေပါ်တယ် သံးုစွသဲ ူ

အခနး်က�အသစမ်ျားကို ဖနတ်ီးပါ
 Create User Role (သံးုစွဲသ ူအခန်းက� ဖန်တးီမည်) ခလုတ်ကို �ှပိ်ပါ။
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Sandata EVV ေပါ်တယ် သံးုစွသဲ ူ

အခနး်က�အသစမ်ျားကို ဖနတ်ီးပါ
 Role Name (အခန်းက�အမည)် တစ်ခု ထည့်သွငး်ပါ။ 

 Role Description (အခန်းက� ေဖာ်ြပချက)် ထည့်သွငး်ပါ 

(ချနထ်ားခဲ့� ိငုသ်ည်)။
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Sandata EVV ေပါ်တယ် သံးုစွသဲ ူ

အခနး်က�အသစမ်ျားကို ဖနတ်ီးပါ
 Available Privileges (ရ�ှ�ိ ိငုေ်သာ လပ်ုပိငုခ်ွင ့မ်ျား) 

အကကွတ်ငွ ်အခနး်က�အသစအ်တကွ ်

သတမ်တှေ်ပးမည့် လပ်ုပိငုခ်ွင ့(်များ) ကိ ု

ဟိကုလ်ိကုလ်ပ်ုပါ။

 ရ�ှ�ိ ိငုေ်သာ လပ်ုပိငုခ်ွင ့မ်ျားကို assigned 

privileges (သတမ်တှထ်ားေသာ လပ်ုပိငုခ်ွင ့မ်ျား) 

အကကွထ် ဲေြပာငး်ရန ်ြမားများကို အသံုးြပုပါ။ 

 Create User Role (သံးုစွသဲ ူအခန်းက� 

ဖန်တးီမည)် ကိ ု�ှပ်ိပါ။
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Sandata EVV ေပါ်တယ် သံးုစွသဲ ူ

အခနး်က�အသစမ်ျားကို ဖနတ်ီးပါ
 အတညြ်ပု မက်ေဆ့ချ်တစခ်ုကိ ုြပသပါမည။်



Sandata EVV ေပါ်တယ် သံးုစွဲသူ
အခန်းက�ကို ြပငဆ်ငပ်ါ
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Sandata EVV ေပါ်တယ် သံးုစွသဲ ူအခနး်က�ကို 

ြပငဆ်ငပ်ါ
လံုြခံုေရး အက်ဒမ်ငက် လုပ်�ိငုသ်ည်မှာ-

 Security (လံြုခံုေရး) ကို �ှပိ်ပါ။

 �ှပိ်လ�င ်ကျလာသည့် မီ�းူမှ Manage User Roles 

(သံးုစွဲသ ူအခန်းက�များ စီမံမည်) ကို ေရွးချယ်ပါ။
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Sandata EVV ေပါ်တယ် သံးုစွသဲ ူအခနး်က�ကို 

ြပငဆ်ငပ်ါ
 အခန်းက� စာရင်းကုိ အထက်ေအာက် ဆွဲေ�� � �ကည့်�ပီး ြပင်ဆင်မည့် အခန်းက�ကုိ ေရွးချယ်ပါ။

 Sandata က ေပးအပ်ေသာ အခန်းက�များကုိ မြပင်ဆင်�ိငု်ပါ။

 သက်ဆိုင်ေသာ အခန်းက�၏ စခရင် ညာဘက်�ိှ Actions (လုပ်ေဆာင်ချက်များ) ေကာ်လံတွင် 

Edit (ြပင်ဆင်မည်) ကုိ �ှိပ်ပါ။ 
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Sandata EVV ေပါ်တယ် သံးုစွသဲ ူအခနး်က�ကို 

ြပငဆ်ငပ်ါ
 ရ�ိှ�ိုင်ေသာ လုပ်ပုိငခ်ွင့မ်ျားကုိ လုိအပ်သလုိ ထည့်ပါ သိုမ့ဟုတ် သတ်မှတ်ထားေသာ 

လုပ်ပုိင်ခငွ့်များကုိ လုိအပ်သလုိ ဖယ်�ှားပါ။ 
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Sandata EVV ေပါ်တယ် သံးုစွသဲ ူအခနး်က�ကို 

ြပငဆ်ငပ်ါ
 Modify User Role (သံးုစွသဲ ူအခန်းက� ြပငဆ်ငမ်ည်) ကို �ှပိ်ပါ။ 

ေအာငြ်မငလ်�င ်အတည်ြပုမ� မက်ေဆ့ချ်ကို ြပသပါမည်။



Sandata EVV ေပါ်တယ် သံးုစွဲသူ
အခန်းက�ကို ဖျက်ပါ
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Sandata EVV ေပါ်တယ် သံးုစွသဲ ူအခနး်က�ကို 

ဖျက်ပါ
လံုြခံုေရး အက်ဒမ်ငက် လုပ်�ိငုသ်ည်မှာ-

 Security (လံြုခံုေရး) ကို �ှပိ်ပါ။

 �ှပိ်လ�င ်ကျလာသည့် မီ�းူမှ Manage User Roles 

(သံးုစွဲသ ူအခန်းက�များ စီမံမည်) ကို ေရွးချယ်ပါ။
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Sandata EVV ေပါ်တယ် သံးုစွသဲ ူအခနး်က�ကို 
ဖျက်ပါ
 သက်ဆိုင်ေသာ အခန်းက� အမည်၏ စခရင် ညာဘက်�ိှ Actions (လုပ်ေဆာင်ချက်များ)

ေကာ်လံတွင် Delete (ဖျက်မည်) အိုင်ကွန်ကုိ �ှိပ်ပါ။

 Sandata က ေပးအပ်ေသာ သိုမ့ဟုတ် ဖျက်ထားေသာ အခန်းက�များကုိ မြပင်ဆင်�ိငု်ပါ။

 ဖျက်ေနသည့် အခန်းက�များကုိ သံုးစဲွသူက တာဝန်မေပး�ိငု်ပါ။
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Sandata EVV ေပါ်တယ် သံးုစွသဲ ူအခနး်က�ကို 
ဖျက်ပါ

 Delete (ဖျကမ်ည်) ကို �ှပိ်ပါ။ အတည်ြပု မက်ေဆ့ချ်တစ်ခုကို ြပသပါမည်။



ရငး်ြမစ်များ
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ရငး်ြမစ်များ

 EVV ေဖာကသ်ည် ဂ�ုစိကုမ်� ဖနုး် 833-931-2035၊ တနလင်္ာ–ေသာ�ကာ၊ နနံက ်7 နာရ–ီည 6

 အးီေမးလ ်အကအူညီရယရူန် VDXC.ContactEVV@wisconsin.gov

 EVV ဝကဘ််စာမျက�်ာှ https://www.dhs.wisconsin.gov/evv/index.htm

ေအာကပ်ါတို�့ငှ ့ ်ပတသ်ကသ်ည့် အချကအ်လကမ်ျားအတကွ်-

• သငတ်နး် ရငး်ြမစမ်ျား

• Wisconsin (ဝစက်နွဆ်ငြ်ပည်နယ)် �ှ ိEVV

• ForwardHealth ေပါ်တယ်

mailto:VDXC.ContactEVV@wisconsin.gov
https://www.dhs.wisconsin.gov/evv/index.htm


ေကျးဇူးတငပ်ါသည်
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