<ePRO NAME> ការណែនាំស្ដីពីការចុះបញ្ជីអ្នកផ្គត់ផ្គង់
ការចុះបញ្ជីមួយជាំហានមដ ងៗ៖
1. បនត ទៅកាន់៖ <ePRO URL>
2. ចចទ ើប៊ូ តង “Register(ចុះបញ្ជី)” នៅជ្រ ុងខាងស្ដាំផ្នែកខាងន ើនៃទាំពរ័
3. វាយបញ្ច ូ ព័ត៌មាៃចុះបញ្ជីគណៃីផ្ែ ជ្តូវបាៃទាមទារ
✓ អតត ន ខពៃធ (នជ្រើសនរ ើសយកអតត ន ខៃិនោរក (EIN) ឬន ខរបបសៃត ិសខសងគ ម (SSN))
• ជាអាជីវករបរទេស្ណមនទេ? ស្៊ូមវាយបញ្ចូ អ្តតទ ខពនធ ស្ហរដ្ឋអាទមរ ិករបស្់អ្នក
ប្បស្ិនទបើអ្នកមិនមានអ្តតទ ខពនធ ស្ហរដ្ឋ អាទមរ ិកទេ ស្៊ូមវាយបញ្ចូ អ្តត ទ ខពនធ បរទេស្របស្់អ្នក
✓ ន្មុះជ្ក ុមហៃ
✓ អាសយដ្ឋាៃអីនម៉េ (ជ្តូវធានាថាអែ កអាចចូ នៅកាៃ់គណៃីនៃុះបាៃកនុងអាំឡ
ុ ងែាំនណើរការចុះបញ្ជី។
អីនម៉េ នែើមបីន្វ កា
ើ របញ្ជជក់មួយៃឹងជ្តូវបាៃននញើនៅកាៃ់អាសយដ្ឋាៃនៃុះ។)
✓ ជ្បនទស (កាំណត់នដ្ឋយសវ ័យជ្បវតត ិសជ្មាប់ សហរែា អានមរ ិក)
4. ចចទ ើពាកយ “Register(ចុះបញ្ជី )”
✓ អែ កៃឹងជ្តូវបាៃភ្ជជប់បៃត នៅកាៃ់នអជ្កង់បនងក ើតគណៃី។ បញ្ច ប់ការចុះបញ្ជីរបស់អែកនដ្ឋយបៃត នៅកាៃ់នេប
ចាំៃួៃបីបួៃ។
5. ទៅទ
✓
✓
✓
✓
✓

✓

ទើ េប Company Information (ព័ត៌មានប្ក ុមហន) ស្៊ូមទ្វកា
ើ របញ្ជជក់ ឬវាយបញ្ចូ
ន្មុះជ្ក ុមហៃ (ជ្តូវបាៃទាញយកពីការវាយបញ្ច ូ របស់អែកនៅនព មៃនៃុះ)
ន្មុះជ្សបចាប់របស់អារីវករ (ជ្តូវបាៃទាញយកពីការវាយបញ្ច ូ របស់អែកនៅនព មៃនៃុះ)
អតត ន ខពៃធ (ជ្តូវបាៃទាញយកពីការវាយបញ្ច ូ របស់អែកនៅនព មៃនៃុះ)
អាសយដ្ឋាៃនជ្បសណីយ៍
អាសយដ្ឋាៃអីនម៉េ របស់ជ្ក ុមហៃ (នជ្រើសនរ ើសអាសយដ្ឋាៃអីនម៉េ សមជ្សបមួ យផ្ែ ជ្តឹមជ្តូវ។ ការរូ ៃ
ែាំណឹងអាំពឱ
ី កាស្ាំៗៃឹងជ្តូវបាៃននញើនៅកាៃ់អាសយដ្ឋាៃនៃុះ។ អែ កអាចផ្លាស់បដ ូរ/បផ្ៃែ មអាសយដ្ឋាៃអីនម៉េ
នៅ ន ើនេប Address (អាសយដ្ឋាៃ) នៃការចុះបញ្ជីរបស់អែក ឬបនាាប់ពីអែកជ្តូវបាៃនគចុះបញ្ជីរ ួច។)
កាំែត់ស្មាគ ៖់ សូ មកាំដ្ឋក់ព័ត៌មាៃអែ កនគត់នគង់កនុងជ្ាមាៃអាសៃែ នៅនព នៃុះ។

6. ទៅទ ទើ េប Administrator (រដ្ឋ បា ) ស្៊ូមវាយបញ្ចូ
✓ ព័ ត៌មា ៃអែ កនជ្បើ ជ្បាស់រ ែា បា (បគគ ទាំនា ក់ ទាំៃ ង ៃិ ងរែា បា គណៃី របស់ ជ្ក ុមហៃ) ន្មុះ អីនម៉េ
ទូ រសពា អតត ន ខអែ កនជ្បើជ្បាស់ ៃិងន ខកូ ែសមាាត់
(អែ កនជ្បើជ្បាស់បផ្ៃែ មអាចៃឹងជ្តូវបាៃបផ្ៃែ មបនាាប់ពកា
ី រចុះបញ្ជីរ ួច។)
✓ សូ មជ្បាកែថាជ្បអប់សជ្មាប់គូស្ីក ផ្ែ សួ រថានតើអែកចង់ចុះបញ្ជីសជ្មាប់ S2G ផ្ែរឬអត់ននាុះ គឺ មិៃ
ជ្តូវបាៃគូ ស្ីក ននាុះនទ។ អែ កៃឹងជ្តូវបាៃនដ ឱ
់ កាសឲ្យចូ នៅនជ្បើជ្បាស់ S2G នៅនព នជ្កាយ ប៉េផ្ៃត
សូ មកាំចុះន្មុះនៅនព នៃុះ នែើមបីធានាបាៃថាការចុះបញ្ជីរបស់អែកជ្តូវបាៃបនងក ើតនឡើងបាៃជ្តឹមជ្តូវ។

ព័ត៌មានកនុងដដ្
ការចុះបញ្ជីផ្ែ ជ្តូវបាៃនបើកទូ លាយ
ជ្តូវបាៃចាប់ននដើម

អែ កនគត់នគង់េមីអាចចុះ
បញ្ជីនៅនព ណាក៏បាៃ។
នានព ឆាប់ៗខាងមខ
អែ កនគត់នគង់ជ្តូវផ្តចុះបញ្ជ ីនៅកនុង
<ePRO NAME>
នែើមបីទទួ បាៃការរូ ៃែាំណឹងអាំពីសនាំ ណើរ
ដ្ឋក់នែញនេា ៃិងការបញ្ជជទិញ
ន្ា ើយតបនៅៃឹងការរូ ៃែាំណឹងទា ាំងននាុះ
ៃិងន្វ ើអារីវកមម ជាមួ យ <CLIENT
NAME>។

នៅនព ផ្ែ គណៃី
រែា បា របស់អែក ក់ជ្តូវបាៃបនងក ើតនឡើង
ពួ កនគអាចបផ្ៃែ មអែ កនជ្បើជ្បាស់បផ្ៃែ ម
បាៃតាមរយៈ “Maintain Users on this
Account(រកាអែ កនជ្បើជ្បាស់នៅន ើគណៃី
នៃុះ)។”

ប្តូវការជាំនួយណមនទេ?
ជ្បសិៃនបើអែកមាៃសាំណួរនានា
ឬជ្តូវការរាំៃួយ សូ មននញើអនី ម៉េ មកកាៃ់
នយើងតាមរយៈ
<vendor support email address>

<ePRO NAME>: Powered by Periscope

7. ទៅទ ទើ េប Address (អាស្យដ្ឋឋន)
✓ អាសយដ្ឋាៃផ្ែ អែ កបាៃបញ្ច ូ នៅមៃនៃុះ ៃឹងកាាយជា “General Address (អាសយដ្ឋាៃទូ នៅ)” ផ្ែ ជ្តូវបាៃកាំណត់ជាសវ ័យជ្បវតត ិរបស់អែក។
ជ្បនេទអាសយដ្ឋាៃននេងនទៀតអាចជ្តូវបាៃបផ្ៃែ មនដ្ឋយចចន ពា
ើ កយ “Add Another Address (បផ្ៃែ មអាសយដ្ឋាៃមួ យនទៀត)” ៃិងវាយបញ្ច ូ ព័ត៌មាៃផ្ែ ជ្តឹមជ្តូវ
ឬ បនាាប់ពីអែកបាៃបញ្ច ប់ការចុះបញ្ជីរ ួច។
8. ទៅទ ទើ េប Terms ( កខ ខែឌ)
✓ សូ មចចន ើពាកយថា “Save & Continue Registration (រកាទក & បៃត ការចុះបញ្ជី)”។
កខ ខណឌអាចជ្តូវបាៃនរៀបនរៀងនឡើងនៅនព នជ្កាយសជ្មាប់ការសជ្មិត សជ្មាាំងនៅកនុងជ្បូហ្វវ ់ជ្ក ុមហៃរបស់អែក។
9. ទៅទ ទើ េប Categories & Certifications (ប្បទេេ & ការបញ្ជជក់)
✓ នជ្រើសនរ ើសយកជ្បនេទ ៃិងការបញ្ជជក់ផ្ែ ជ្តូវៃឹងអារីវកមម របស់អែក។
10. ទៅទ ទើ េប Commodity/Service Codes (ក៊ូ ដ្េាំនញ
ិ /ទស្វាកមម )
✓ វាយបញ្ច ូ កូ ែទាំៃិញទាក់ទងៃឹងអារីវកមម របស់អែក
ផ្ែ អែ កចង់ទទួ បាៃការរូ ៃែាំណង
ឹ អាំពីឱកាសសាំនណើរដ្ឋក់នែញនេា។

ប្តូវការជាំនួយណមនទេ?

11. ទៅទ ទើ េប Summary (ស្ទងខប)
✓ ពិៃិតយនមើ ព័ត៌មាៃនឡើង វ ិញនៅន ើនអជ្កង់សនងខ ប ៃិងបញ្ជជក់ថាអវ ើជ្គប់ោ៉េងគឺជ្តឹមជ្តូវ។
ចចន ើពាកយថា “Submit Registration (ដ្ឋក់បញ្ជៃ
ូ ការចុះបញ្ជី)” នៅផ្នែកខាងនជ្កាមនៃនអជ្កង់។
✓

ជ្បសិៃនបើអែកមាៃសាំណួរនានា
ឬជ្តូវការរាំៃួយ សូ មននញើអនី ម៉េ មកកាៃ់
នយើងតាមរយៈ
<vendor support email address>

អែ កៃឹងទទួ បាៃអីនម៉េ នដ្ឋយសវ ័យជ្បវតត ិមួយនៅនព ផ្ែ គណៃីរបស់អែកជ្តូវបាៃដ្ឋក់ឲ្យ
ែាំនណើរការ។

ការឡ
ុ កអ្ីន <ePRO NAME> ៖
ការច៊ូ ទៅកាន់គែនីអ្នកផ្គត់ផ្គងរ់ បស្់អ្នកជាទ ក
ើ ដ្ាំប៊ូង
1. អ្ន កនឹងេេួ បានទ ខក៊ូ ដ្ស្មាាត់បទ្
ដ ុះអាស្នន មួយពី <ePRO NAME> តាមរយៈអ្ីទម៉េ
✓ ជ្តួ តពិៃិតយនមើ ជ្បអប់ស្រផ្សែ មរបស់អែក ជ្បសិៃនបើអែកមិៃន ើញអីនម៉េ ននាុះភ្ជាមៗនទននាុះ។
✓ អីនម៉េ ៃឹងទទួ បាៃមកពី៖ noreply@<ePRO NAME>buyspeed.com

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ប្បស្ិនទបើអ្នកមិនស្ថិតទៅទ េ
ើ ាំព័រទនុះទេ ស្៊ូមបនតប្តឡប់ទប្កាយទៅកាន់៖ <ePRO URL>
ចចទ ើប៊ូ តង “Sign In (ច៊ូ ទប្បើប្បាស្់)” ទៅប្ជ ុងខាងស្ដាំណផ្នកខាងទ ដើ នេាំព័រ
ឡ
ុ កអ្ន
ី ទដ្ឋយទប្បើទ ខក៊ូ ដ្ស្មាាត់បទ្
ដ ុះអាស្នន ណដ្ ប្តូវបានផ្ដ ់ជ៊ូន
ទៅទព ណដ្ អ្ន កវាយបញ្ចូ ទ ខក៊ូ ដ្ស្មាាត់របស្់អ្នកជាទ ើកដ្ាំប៊ូង អ្ន កនឹងប្តូវបានណែនាំឲ្យបដ ូរទ ខក៊ូ ដ្ស្មាាត់
វាយបញ្ចូ ទ ខក៊ូ ដ្ស្មាាត់េមី
ប្តូវប្បាកដ្ថាប្បអ្ប់ស្ប្មាប់គ៊ូស្្ីកណដ្ មានពាកយថា “Register with Periscope S2G (ចុះទ្មុះជាមួ យ
Periscope S2G)” ទៅណផ្នកខាងទប្កាមដនទអ្ប្កង់ទនុះ គឺប្តូវបានេកទោ ទដ្ឋយគ្មមនគ៊ូ ស្្ីក
✓ ែូ ចមាៃកាំណត់សមាគ ់ខាងន ើ សូ មជ្បាកែថាជ្បអប់សជ្មាប់គូស្ីក ផ្ែ សួ រថានតើអែកចង់ចុះបញ្ជីសជ្មាប់ S2G ផ្ែរឬអត់ននាុះ គឺ មិនប្តូវបានគ៊ូ ស្្ីក ននាុះនទ។
អែ កៃឹងជ្តូវបាៃនដ ់ឱកាសឲ្យចុះន្មុះនៅនព នជ្កាយ។ នែើមបីធានាថាការចុះបញ្ជីរបស់អែកជ្តូវបាៃបនងក ើតនឡើងបាៃជ្តឹមជ្តូវ សូ មកាំគូស្ីកន ើជ្បអប់ននាុះនៅ
នព នៃុះ។

✓

សូ មចចន ើបូ តងពណ៌នខៀវផ្ែ មាៃពាកយថា “Submit Password (ដ្ឋក់បញ្ជៃ
ូ ន ខកូ ែសមាាត់)” នៅផ្នែកខាងនជ្កាម។
រ ួចរា ់! គែនីរបស្់អ្នកទៅទព ទនុះប្តូវបានដ្ឋក់បញ្ជន
ូ ទៅកនុង <ePRO NAME>
ទហើយអ្ន កបានឡ
ុ កអ្ីន និងបទងកើតទ ខក៊ូ ដ្ស្មាាត់របស្់អ្នកទដ្ឋយទជាគជ័យទហើយ។ ស្៊ូមរង់ោេ
ាំ េួ
<ePRO NAME> អ្ាំពីជាំហានបនត បនាប់ទៅកនុងដ្ាំទែើរការអ្នម័តេេួ យក។

ការេាំនក់េាំនងបនត ទេៀតពី

<ePRO NAME>: Powered by Periscope

