
 

Burmese 

Sandata Mobile Connect (Sandata မျိိုဘျိိုင််း ခ ျိတဆ်ကမ်ှု) အကပ််က ို 

အန််းဒရွ ွိုကအ်တကွ ်Google Play Store မှ ဒဒေါင််းလိုဒလ်ိုပ်ခြင််း။ 

(Downloading the Sandata Mobile Connect APP from the Google Play Store for Android.) 

ပထမဦ်းစ ွာ သင အ်န််းဒရွ ွိုကဖ်ိုန််းတငွ ် WIFI သ ို  မဟိုတ် ဆယလ်လူာ ြ  တ်ဆကမ်ှု (ဒဒတာ ပလန)် အသ ို်းခပွို၍ အငတ်ာနက် ြ  တ်ဆကထ်ာ်းဒ ကာင််း ဒသြ ာပေါဒေ။ 

Sandata Mobile Connect (Sandata မျိိုဘျိိုင််း ခ ျိတဆ်ကမ်ှု) အကပ််က ို ဒဒေါင််းလိုဒလ်ိုပ်ရန ်သင ဆ်ယ်လလူာ ပလန ် (ဒဒတာ) က ို အသ ို်းခပွိုဒသာအြေါ သ ို  မဟိုတ် 

Google Play Store က ို ဝငဒ်ရာက်သ ို်းေွွဲဒသာအြေါ သင ဒ်ဒတာ ပလနဒ်ပေါ် မူတညပ်ပီ်း ဆက်သယွဒ်ရ်း ကယရီ်ယာက က သင ဒ်င ွဒကာကြ် န ိုငပ်ေါသည။် ဒက ်းဇူ်းခပွို၍ 

သင၏် ဝနဒ်ဆာငမ်ှုဒပ်းသကူ ို ဒမ်းခမန််းပေါ။ 

 

Play Store က ို ဝငဒ်ရာကသ် ို်းေွွဲရန ်(Google) PLAY STORE အ ိုငက်နွက် ို နှ ပ်ပေါ  

“Search for apps & games (အကပ််မ ွာ်းနငှ  ် ဂျိမ််းမ ွာ်းကျိို ရှွာရန်)” ရှာဒဖွဒရ်း 

ဘာ်းတွင ် “Sandata Mobile Connect (Sandata မျိိုဘျိိုင််း ခ ျိတဆ်ကမ်ှု)” က ို 

ရ ိုကထ်ည ပ်ေါ 

 

Sandata Mobile Connect (Sandata မျိိုဘျိိုင််း ခ ျိတဆ်ကမ်ှု) ခခေါင််းစဉ်ခပေါ် 

တစခ် ကန်ှျိပ်လျှင ်Sandata Mobile Connect (Sandata မျိိုဘျိိုင််း ခ ျိတဆ်ကမ်ှု) 

အကပ််က ို ဒဒေါင််းလိုဒလ်ိုပ်န ိုငသ်ည  ်ောမ ကန်ာှသ ို   ဒရာကပ်ေါမည။်  

 

 

မတှြ် က-် Sandata MVV ဗာ်းရှင််းက ို ဒဒေါင််းလိုဒ ်မလိုပ်ပေါနငှ  ်

 

Install (ထည သ် င််းမည)် က ို နှ ပ်ပေါ 

 

သင အ်ငတ်ာနကလ် ိုင််းဒပေါ် မူတည်၍ ဒဒေါင််းလိုဒလ်ိုပ်ရန ်ေကက န  အ်နည််းငယသ်ာ 

 ကာပေါမည။် 

 

 

Sandata Mobile Connect (Sandata မျိိုဘျိိုင််း ခ ျိတဆ်ကမ်ှု) အ ိုငက်နွက် ို ရှာပပီ်း 

တေ်ြ ကန်ှ ပ်၍ ဖွင ပ်ေါ။  

 

အကပ််က ဒဖာ်ခပထာ်းဒသာ GPS က ို အသ ို်းခပွိုဒနြ  နမ် ာ်းတငွ ်အကပ််အဒနခဖင  ်သင  ်

GPS လိုပ်ဒဆာငြ် ကက် ို ဝငဒ်ရာကသ် ို်းေွွဲန ိုငရ်န ် သင အ်ာ်း “ALLOW (ခ င ပ်ပြုမည)်” 

သ ို  သာွ်းရန ်အသ ဒပ်း ညွှန ်ကာ်းပေါမည။်  

 

သငက် DENY (ပငင််းပယမ်ည)် က ို ဒရွ်းြ ယလ်ျှင ် အက်ပ်သည် သင ဖ်ိုန််း၏ GPS 

လိုပ်ဒဆာငြ် ကက် ို အသ ို်းခပွိုန ိုငမ်ည် မဟိုတပ်ေါ။ သ ို  ဒသာ် ဒနာကပ် ိုင််းတွင ် သင ်

၎င််းက ိုဒခပာင််းလ ိုပေါက ဒခပာင််းလွဲန ိုငပ်ေါသည။် 

 

 



 

Burmese 

အဆင ဆ်င  ်လမ််းညွှန်ခ ကမ် ွာ်း- 

 
 
အဆင  ်1. 

 Play Store က ို ဝငဒ်ရာကသ် ို်းေွွဲရန ် (Google) PLAY STORE အျိိုငက် န်ကျိို နှျိပ်ပေါ။ ောမ ကန်ာှထ ပ်ရှ  “Search for 

apps & games (အကပ််မ ွာ်းနငှ  ်ဂျိမ််းမ ွာ်းကျိို ရှွာရန်)” ရာှဒဖွဒရ်း ဘာ်းတငွ ်“Sandata Mobile Connect (Sandata 

မျိိုဘျိိုင််း ခ ျိတဆ်ကမ်ှု)” က ို ရ ိုကထ်ည ပ်ေါ။ သငရ် ိုကထ်ည သ်ည အ်ြေါ Google Play Store ရှ  အလ ိုအဒလ ာက ်

ရာှဒဖွေနေက် ေတ ို်းအတငွ််း ဒဖာ်ခပထာ်းဒသာ အန်ီးေပ်ဆ ို်း က ိုကည်သီည  ်အကပ််မ ာ်းက ို ေတငရ်ာှဒဖွပေါမည။်  

 

 

အဆင  ်3. 

 Sandata Mobile Connect (Sandata မျိိုဘျိိုင််း ခ ျိတဆ်ကမ်ှု) ဒြေါင််းေဉ်ဒပေါ် တေြ် ကန်ှ ပ်လျှင ်Sandata Mobile 

Connect (Sandata မျိိုဘျိိုင််း ခ ျိတဆ်ကမ်ှု) အကပ််က ို ဒဒေါင််းလိုဒလ်ိုပ်န ိုငသ်ည  ်ောမ ကန်ာှသ ို   ဒရာကပ်ေါမည။်  

 Install (ထည သ် င််းမည)် က ို နှ ပ်ပေါ။ (သင အ်ငတ်ာနကလ် ိုင််းဒပေါ် မတူည၍်) ဒဒေါင််းလိုဒလ်ိုပ်ရန ် ေကက န  အ်နည််းငယသ်ာ 

 ကာပေါမည။် 

 

 

အဆင  ်4. 

 အကပ််က ို ဒဒေါင််းလိုဒလ်ိုပ်ပပီ်းသညန်ငှ  ်သငသ်ည ်၎င််းက ို Google Play Store မ ှဖွင ရ်န ်ဒရွ်းြ ယန် ိုငသ်ည ်သ ို  မဟိုတ ်

၎င််းက ို ပ တ၍် သင ဖ်ိုန််း၏ ALL APPS (အကပ််အွာ်းလ ို်း) မနီ်ူးမ ှ ဖွင န် ိုငသ်ည ်(သင ်ယြငက် Play Store အ ိုငက်နွက် ို 

ဝငဒ်ရာကသ် ို်းေွွဲပ ိုအတ ိုင််းပင ်ခဖေပ်ေါသည)်။ 

 

 

အဆင  ်5. 

 Sandata Mobile Connect (Sandata မျိိုဘျိိုင််း ခ ျိတဆ်ကမ်ှု) အ ိုငက်နွက် ို ရာှပပီ်း တစခ် ကန် ှ ပ်၍ ဖွင ပ်ေါ။ အကပ််က 

ဒဖာ်ခပထာ်းဒသာ GPS က ို အသ ို်းခပွိုဒနြ  နမ် ာ်းတငွ ် အကပ််အဒနခဖင  ် သင  ် GPS လိုပ်ဒဆာငြ် ကက် ို 

ဝငဒ်ရာကသ် ို်းေွွဲန ိုငရ်န ် သင အ်ာ်း “ALLOW (ခ င ပ်ပြုမည)်” သ ို  သာွ်းရန ် အသ ဒပ်း ညွှန ်ကာ်းပေါမည။် သငက် DENY 

(ပငင််းပယမ်ည)် က ို ဒရွ်းြ ယလ်ျှင ် အကပ််သည ် သင ဖ်ိုန််း၏ GPS လိုပ်ဒဆာငြ် ကက် ို အသ ို်းခပွိုန ိုငမ်ည ် မဟိုတပ်ေါ။ 

သ ို  ဒသာ် ဒနာကပ် ိုင််းတငွ ်သင ်၎င််းက ိုဒခပာင််းလ ိုပေါက ဒခပာင််းလွဲန ိုငပ်ေါသည။် 

 

 

အဆင  ်6. 

 APP (အကပ််) က ို ဖွင သ်ညမ်ာှ ပထမဆ ို်းအကက မခ်ဖေလ်ျှင ် သင အ်ာ်း ဒလ က င ဒ်ပ်းပပီ်းဒနာက ် ဒပ်းထာ်းဒသာ 

အဒထာကအ်ထာ်းမ ာ်းက ို အသ ို်းခပွို၍ ဝငဒ်ရာကရ်န ် လ ိုအပ်ပေါမည။် ဝငပ်ပီ်းသညန်ငှ  ် သင လ် ိုခြ ွိုဒရ်း ဒမ်းြနွ််းမ ာ်းနငှ  ်

အသ ို်းခပွိုလ ိုသည  ်ဘာသာေကာ်းက ို သတမ်တှရ်န ်သင က် ို အသ ဒပ်းညွှန ်ကာ်းပေါမည။် ၎င််းက ို ခပွိုလိုပ်ပပီ်းသညန်ငှ  ်သင၏် 

ပထမဆ ို်း သာွ်းဒရာကဒ်တွွေ့ဆ ိုမှုက ို ေတငမ်တှတ်မ််းတငရ်န ်အသင ခ်ဖေပ်ေါပပီ။ 


