
 

Staff Master 

1. Purpose-> Software အ ား အသ ိုားပ ြုခငွ ့်ပ ားမည ့် ဝန့်ထမ့်ားမျ ား၏ အချက့်အလက့်မျ ားက ို ထည ့်သငွ့်ားရန့်။ 

2. Instruction steps-> Staff Master သ ို   ဝင့်ပရ က့်  ို 

a.Master->Sale->Staff သ ို   ဝင့် ါ။

 

 

b. Staff နငှ ့် တ့်သတ့်ပသ  အချက့်အလက့်မျ ားထည ့်ရ ါမည့်။ 

  



 

 *Staff ID မှလွွဲ၍ English/Myanmar နစှ့်ဘ သ ပြင ့် အသ ိုားပ ြုန ိုင့် ါသည့်။ 

 *Single Code ( ‘ )သ ိုားပ ြု၍မရ ါ။ 

c.” Staff Type” ID တငွ့် ရှ ပ  ား ID  က ို ရ ိုက့်ထည ့်ပခင့်ား ( သ ို   ) Search Box မှ ပရွားန ိုင့် ါသည့်။ 

  

d.Status ရှ  Active က ို Auto “on” ပ ားထ ားသပြင ့် Save Button က ို နှ  ့်  ား Save Successfully ပ ပသ  Message Box 

ကျလ လျှင့် Close Button က ို နှ  ့် ါ။ 

 

e. Close Button က ို နှ  ့်သည့်နငှ ့် ပန က့်တကက မ့် Staff ID တစ့်ခိုထ ့်ပ  က့်န ိုင့် ါသည့်။  

*Entry မျ ားတငွ့် မပရွား ွဲ Auto ကျလ ို ါက Staff ID က ို  “ Default “Check box on ပ ားခွဲ ရ ါမည့်။ 

*Entry မျ ားတငွ့် အသ ိုားမပ ြုလ ိုပသ  Staff ID က ို Status တငွ့် “ Inavtive “ option ပရွားပ ားန ိုင့် ါသည့်။ 



 

f.Entry လို ့်ပ  ား Staff Master မျ ား က ို ပ င့်လ ိုလျှင့် Staff ID တငွ့် ရ ိုက့်ထည ့်ပ  ား Enter နှ  ့် ါ (သ ို  ) Lookup မှပရွား ါ။ 

 

g. Data မျ ားကျလ လျှင့် “ Edit ”Button က ို နှ  ့် ါ။ 

 Staff ID မှလွွဲ၍ ပ င့်ခငွ ့်ရှ  ါသည့်။Edit လို ့်ပ  ား “ Save “ Button နှ  ့် ါ။ 

 

h.Entry လို ့်ပ  ား Staff ID က ိုြျက့်ချင့်လျှင့် ‘Delete” Button က ိုနှ  ့် ါ။  

 



 

i.Message Box ကျလ လျှင့် “OK” နှ  ့် ါ။ 

 

J.“ Delete Successfully” Message Box ကျလ လျှင့် Close နှ  ့် ါ။ 

 

k.Entry သငွ့်ားထ ားပသ   Staff ID မျ ားက ို ကကည ့်လ ိုလျှင့် “List “ Button က ို နှ  ့် ါ။ 

 



 

l.၎င့်ား Entry မှ ထကွ့်လ ိုလျှင့် “Close “ Button က ို နှ  ့် ါ။ 

 

3.Viewing for Staff Information 

a.Entry Form မှ “ List “ Button က ို နှ  ့်လျှင့် Staff Information က ို ကကည ့်ရန့် Form ကျလ  ါမည့်။

 

b.Group By  တငွ့် နငှ ့် From /To တငွ့် ပရွားကကည ့်လ ိုပသ  Option က ို “On” ပ  ား “ Preview “ Button က ို နှ  ့် လျှင့် 

Staff Information List ကျလ  ါမည့်။

 



 

c. All   option က ို Auto “on” ပ ားထ ားသပြင ့်  “Active / Inactive Status နစှ့်မျ ြုားလ ိုားပြင ့်ရှ ပသ  Staff List  

က ိုပြ ့်ပ ပ ား ါသည့်။ 

 

* Active  option က ိုပရွားလျှင့် Master Entry တငွ့် Status  “Active” ပြင ့်ရှ ပသ  Staff List  က ို ပြ ့်ပ ပ ား ါသည့်။ 

* Inactive  option က ိုပရွားလျှင့် Master Entry တငွ့် Status  “Inactive” ပြင ့်ရှ ပသ  Staff List  က ို ပြ ့်ပ ပ ား ါသည့်။ 

d. List Form မှ  “ Add New” button နှ  ့်လျှင့်  Entry Form သ ို   ပ န့်ပရ က့်  ါသည့်။  

 



 

e.Staff List မှ ပရွားထ ားသည့်မျ ားက ို ြျက့်ချင့်လျှင့် “Clear” button က ိုနှ  ့် ါ။  

 

   f. Staff List မှ ထကွ့်ချင့်လျှင့် “Close” button က ိုနှ  ့် ါ။  

 


