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User Manual

EasyFO Front Office System
(1)

Reservation

Reservation အပိုင််းတွင် Reservation လိုပ်ခြင််း၊ Search လိုပ်ခြင််း၊ New Reservation လိုပ်ခြင််း၊ New Group
လိုပ်ခြင််း၊ Allotment လိုပ်ခြင််း၊ Import/ Export လိုပ်ခြင််းမ ်းပါ၀င်ပါသည်။ Icons မ ်းကို အသို်းခပြုလိုပါက logged
in ၀င်ပပ်း ဘယ်ဘက် screen တွင်ရသသ icons မ ်းကို double click နပ်ပပ်း အသို်းခပြုနင
ို ်ပါသည်။ Reservation တစ်ြို
ခပြုလိုပ်ပပ်းသ ောက် ထို reservation ကို display, search, update, cancel လိုပ်ခြင််းမ ်း ခပြုလိုပ်နင
ို ်ပါသည်။ ထအ
ိုို့ ခပင်
individual, Group reservation, Import/ Export Reservation မ ်းကိုလည််း ခပြုလိုပန
် ိုင်ပါသည်။

(1.1) Search (Reservation ရ သ ရ
ွ )်
Reservation

ကိုရ သ ွရ ်

Search

ကိုနပ်ပါ။

‘Search for Reservation’ screen သည်သအ က်ပါအတင
ို ််း
ပွင့််လ မည်။ ‘Search for Reservation’ Screen တွင်
Reservation မ ်းကို ပိုစမ ြု်းစခို င့်် ရ သ ွနင
ို ်ပါသည်။ မမ
ရ လိုသသ

အသ က င််းအရ

ကို ရိုကထ
် ည့််ပပ်း ရ သ ွနင
ို ပ် ပ်း

Sorting ခပြုလိုပ၍
် လည်း ရှာကြည နိုငပါသည။ ထအ
ိုို့ တူ အစ
စ လ်းို

(Partial

Name)

ကို

ရိုကထ
် ည့််

ပပ်းလည််း

ရ နိုင်ပါသည်။
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Reservation List ကို ခမင်ရပပ်းသ ောက် Computer Screen ဘယ်ဘက် တွင် Help key မ ်းကို သအ က်ပါအတင
ို ််း
ခမင်နိုင်ပါသည်။
New Book

- Reservation အသစ်ခပြုလိုပရ
် ်

Edit Book

- Reservation ကိုခပင်ဆင်ရ ်

CXL Book

- Reservation ကို Cancel လိုပ်ရ ်

Guest Profile

- ဧည့််သည်၏ကယ
ို သ
် ရ်းအြ က်အလက်ကို ကည့််ရ ်

Copy Book

- Reservation ကို Copy ကူ်းရ ်

Split Rsvn

- နစ်ြ ်း် နင့်အ
် ထက် Booking တင်ထ ်းသသ Reservation မ ်း ကို Splitြွွဲသပ်းရ ်

Share Guest

- Guest Share လိုပ်ရ ်

Room Assign

- အြ ််း ပါတ် Assign ြ သပ်းရ ်

Chk In

- Reservation ကို Check in သွင််းရ ်

User Log

- Reservation ၏ Log file ကည့််ရ ်

Change Guest

- Guest name မ ်းကို Change ရ ်

Wait List

- Reservation မ ်းကို Wait List ခပြုလိုပ်ရ ်

Company Profile - Reservation တင်ထ ်းသသ Company Profile ကည့််ရ ်
Folio Setup

- Reservation တွင် Folio မ ်းကို Setup ြ သပ်းရ ်

Auto Change

- Market code/ Rate Code မ ်းကို Auto change သပ်းရ ်
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Reservation Helping Menu
New Book:

Reservation အသစ်လိုပ်ရ ် New Book ကို နပ်ပါ။ Reservation Screen သပေါ်လ မည်။
New Reservation တွင် လိုအပ်သသ

data ကို ခ ည့်ပ
် ါ။ ပပ်းလျှင် Save ကို နပ်လျှင်

Reservation No သပေါ်လ မည်။

Edit Book:

Reservation List သပေါ်လ ပါက ခပင်လိုသသ Reservation ကို double click နပ်ပါ (သို)ို့
Edit ကန
ို ပ်ပါ။ မမခပင်လိုသသ အြ က်အလက် ကိုခပင်ပါ။ ပပ်းလျှင် save လိုပ်ပါ။

CXL Book:

Reservation List သပေါ်လ ပါက Cancel လိုသသ Reservation ကိုရ ပါ။ Cxl-Rsvn
ကန
ို ပ်ပါ။ Cancel လိုပ်ရသည့်် အသ က င််းအရင််းကို ခ ည်ပ့် ပ်း save လိုပ်ပါ။ Cancelation
No. သပေါ်လ မည်။

Guest Profile:

ဧည့််သည် ောမည် (သ)ိုို့ ဧည့်သ
် ည် အြ က်အလက်ကို ခပင်ဆင်လို၍ ခ စ်သစ၊ ကည့််လို၍
ခ စ်သစ အသို်းခပြုနင
ို ်သည်။ “Alt+G” ကိုနပ်၍လည််း Guest Profile ကို ကည့််နင
ို ်ပါသည်။
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Information အ ်းလို်းတူသသ Reservation ကို ထပ်မခပြုလိုပ်လိုပါက အသစ်မခပြုလိုပ် ပွဲ
Copy Reservation ခပြုလိုပ်နင
ို ်ပါသည်။ ထအ
ိုို့ တူ ဧည့််သည်တစ်သယ က်တည််းက
အြ ်က လ မတူသသ Reservation ကို ခပြုလိုပ်လိုပါကလည််း သို်းသည်။

Split Rsvn:

အြ ််း တစ်ြ ််းနင့်် အထက် Booking တင်ထ ်းပါက Room Assign ြ နင
ို ်ရ ် Split Rsvn
ခပြုလိုပ်သပ်းရပါသည်။

Share Guest:

အြ ််းတစ်ြ ်း် ကို ဧည့််သည်နစ်ဦ်း Share သို်းြ င်သသ အြါ Share Guest ကိုနပ်၍
အသို်းခပြု နိုင်ပါသည်။

Room Assign:

Reservation

ကို

အြ ််း

Assign

ြ နင
ို ်ရ ်

Room

Assign

Function

ကို

အသို်းခပြုနိုင်ပါသည်။
Chk-In:

ဧည့််သည်မ ်းကို Inhouse စ ရင််းသွင််းနင
ို ်ရ ် Check in Button ကို အသို်းခပြုရပါသည်။
Arrival Date သည် ယသ ို့ခ စ်ပပ်း Room Assign ခပြုလိုပ်ထ ်းမသ လျှင် Check in
သွင််းနိုင်ပါသည်။

User Log:

Reservation နင့််ပတ်သက်သသ သခပ င််းလွဲမှုမ ်းကို Log မ ်း မတ်ထ ်းသည့်် သ ရ ခ စ်
သည်။ Reservation နင့််ပတ်သက်ပပ်း သခပ င််းလွဲမှုမရလျှင် “No Log” ဟို ခပပါမည်။

Change Guest:

Reservation တွင် ဧည့််သည် ောမည် အသစ်သခပ င််းလွဲလိုပါက Change Guest ကသ
သခပ င််းလွဲသပ်းရပါသည်။ ဧည့််သည် Profile မတည်သဆ က်ရ သသ်းပါကလည််း “Esc
Key” ကိုနပ်ပပ်း အသစ်ခပြုလိုပန
် ိုင်ပါသည်။

Wait List:

မမ ခပြုလိုပ်ထ ်းသသ Reservation ကို Overbooking ခ စ်သ ၍ Wait List အသ ခ င့််
ထ ်းလိုပါက Wait List နပ်၍ ထည့််သွင််းနိုင်ပါသည်။ Wait List မ Reservation သိုို့
ထည့််သွင််းလိုပါကလည််း Wait List ခပ န
် ပ်၍ Reservation ထွဲသိုို့ ခပ လ
် ည် ထည့််သွင််း
နိုင်ပါသည်။

Company Profile:

Company name (သ)ိုို့ အြ က်အလက်မ ်း ခပင်ဆင်လ၍
ို ခ စ်သစ (သ)ိုို့ လိုအပ်သသ
အြ က်အလက်မ ်း ထပ်မ ထည့််သွင််းလို၍ ခ စ်သစ Company Profile ကိုနပ်ပပ်း
ခပင်ဆင်နင
ို ်ပါသည်။

Folio Setup:

Bill နင့််ပတ်သက်၍ Folio Assign သတ်မတ်ြ င်လျှင် Folio Setup ကိုနပ်ပါ။ Folio 1
သည် default ခ စ်သည့််အတွက် Folio1 တွင် Assign မြ သပ်းရပါ။
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Standard Bill ပိုစမ print out ထွက်ပါမည်။ Folio Format ကသ
ို ရ်းလျှင် အခြ ်း
သခပ င််းလွဲနင
ို သ
် သ ပိုစမ ်းကို ခမင်ရပါမည်။ မမသရ်းလိုသသ ပိုစကို Enter နပ်ပပ်း သရ်းပါ။
Check-In ၀င်ြ ်မ Check-Out မထွက်ြင်အထ ကကြုက်သလို သခပ င််းနင
ို ်ပါသည်။ Folio
Format Style သည် Current Bill အတွက်သ လျှင် အကကြု်းဝင်ပါသည်။

Folio Name:

ပိုမ ်အ ်းခ င့်် Cashier Screen ရ Folio မ ်းကို Name နင့်် ြွခွဲ ြ ်းသတ်မတ်လိုပါက Folio
Name တွင် အမည်သပ်းနိုင်ပါသည်။
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ဧည့််သည် အသို်းစရတ်မ ်းကို အခြ ်း Room/ Folio ထွဲသိုို့ Automatic သခပ င််းသရွှေ့
သပ်းသစလိုလျှင် အသို်းခပြုပါသည်။ ဧည့််သည် တစ်ဦ်းမ အခြ ်း ဧည့််သည်၏ အသို်းစရတ် ကို
သပ်းသြ လိုလျှင်လည််း အသို်းခပြုနိုင်သည်။

Auto Change:

Auto Change တွင် မမသတ်မတ်လသ
ို သ

သ ို့ကိုခ ည့််ပပ်း rate code, room rate,

market code, no of guest ကိုသတ်မတ်ပါ။ သတ်မတ်ထ ်းသသ

သ ို့သရ က်လျှင်

မမသတ်မတ်ထ ်းသသ rate code, room rate, market code, no of guest ကို
အလိုလို သခပ င််းလွဲ သ
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Guest Check-In မလိုပ်ြင် Deposit ကကြုသပ်းပါက Rsvn. Deposit မ ထည့််သွင််းနင
ို ်
ပါသည်။

Month Post:

လသပ်းသို်းသသ guest မ ်းအတွက် သို်းပပ်း monthly rate သို်းမည်ဆိုပါက Rate code
တွင် Assign ခပြုလိုပ်ထ ်းပပ်း အသို်းခပြုနိုင်ပါသည်။

Print Form:

Confirmation letter (သို)ို့ Registration Card Print ထိုတ်လိုပါက Print Form မ
တဆင့်် ထိုတ်သပ်း၍ ရနင
ို ်ပါသည်။

Guest Message:

Reservation (or) Check-In လိုပ်ထ ်းသသ ဧည့််သည်အတွက် ခပင်ပမ Messageမ ်း
သပ်းလိုပါက Reservation (or) In-house guest ကိုရ ပပ်း Guest Msg ကိုနပ်ပပ်း
message သပ်းနိုင်ပါသည်။
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(1.3) New Reservation
Reservation အသစ်လိုပ်ရ ် Reservation → New Reservation ကိုနပ်ပါ။ (သ)ိုို့ Reservation List → New
Book ကိုနပ်ပါ။ ‘Reservation Screen’ သပေါ်လ ပပ်း Reservation သွင််းရ ် လိုအပ်သသ data ကိုခ ည့်် ပါ။

Company:

Reservation အတွက် လိုအပ်သသ Company (သ)ိုို့ Agent ောမည်ခ ည့််ရ ် ခ စ်သည်။
ောမည်ခ ည့််လျှင် ယြင်လ ြွဲ့် ူ်းသသ Company (သ)ိုို့

ောမည်ဆင်တူရပါက အလလ
ို ို

သပေါ်လ မည်ခ စ်ပပ်း Arrow Key ကိုနပ်ပါ။ အကယ်၍ Company အသစ်ခ စ်လျှင် ‘Esc’
Key ကိုနပ်ပါ။ ပပ်းလျှင် Company ကို အသစ် Create လိုပ်ပါ။
Group:

Group Reservation အသစ်လိုပ်ရ ်အတွက် Group Name ကိုခ ည့််ပပ်း လိုပ်ရ ခ် စ်
သည်။

Last Name:

ဧည့််သည် Last Name ခ ည်ရ
့် ခ် စ်သည်။ စ လ်းို မ ်းခ ည်လ
့် ိုကလ
် ျှင် Guest Name List
သပေါ်လ ပပ်း၊ List တွင်မရလျှင် ‘Esc’ Key ကိုနပ်ပပ်း ဧည့််သည့်် ောမည်ကို အသစ် Create
လိုပ်ပါ။
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ဧည့််သည်

Last

Name

ကိုသရ်းပပ်းလျှင်

First

Name

ရပါက

တစ်ြါတည််း

ထည့််၍ရနိုင်ပါသည်။
Title:

ဧည့််သည်၏ Salutation ကို ခ ည့််နင
ို ်ပါသည်။

Arrival:

ဧည့််သည် သရ က်ရမည့်် Arrival Date ခ ည့်ရ
် ပါမည်။

Departure:

ဧည့််သည် Checkout ထွက် လိုသသ Date ကို ခ ည့်သ
် ပ်းရပါမည်။

No of Room:

ဧည့််သည် booking ခပြုလိုပသ
် သ အြ ််းအသရအတွက် ခ ည့််ရ ်ခ စ်သည်။

No of Guest:

တစ်ြ ်း် တွင် တည််းလသ
ို သ ဧည့််သည် အသရအတွက် ခ ည့််ရ ် ခ စ်သည်။

Room Type:

ဧည့််သည် Booking ခပြုလိုပသ
် သ အြ ််းအမ ြု်းအစ ်းကို ခ ည့််ရ ်ခ စ်သည်။

Room No:

ဧည့််သည် ကို သပ်းထ ်းသသ အြ ််း ပါတ်ကို သရ်းသပ်းရ ် သ ရ ခ စ်ပါသည်။

Rate Code (*):

အြ ််းြ သစ◌ျး ်းနှု ််းသတ်မတ်ထ ်းသသ Code ကို သရ်းရ သ
် ရ ခ စ်ပါသည်။

Rate:

Rate သည် Rate Code ထည်လ
့် ျှင် အလိုလိုသပေါ်လ မည်။ Rate Code မထည့််လျှင် Rate
တွင် ‘0’ဟိုခပမည်။ Room Rate ကိုမမကကြုက်သလို Manual လည််းသရ်းသွင််းနိုင်သည်။

Market (*):

Booking တင်ထ ်းသသ Reservation တွင် သက်ဆိုင်ရ Market code ကို မ ်က ်စွ
သရ်းြ ယ်သပ်းရပါမည်။

Letter:

Confirmation, Amendment, Cancel Letter မ ်း အသ်းို ခပြုလိုလျှင်လည််း သရ်းြ ယ်၍
ရနိုင်ပါသည်။

Reserved By:

Hotel သိုို့ Booking တင်သသ သူ၏ ောမည် ခ ည့််ရ ်။

Tel.:

Hotel သိုို့ Booking တင်သသ သူ၏ Phone No. ခ ည်ရ
့် ။်

Specials:

ဧည့််သည်မ အြ ််းအတွက် ကကြုတင်ခပင်ဆင်ရမည်မ ်းရပါက Special Request တွင်
Information ထည့်သ
် ွင််းထ ်းနိုင်ပါသည်။

Remark:

UNIQUEHMS CO., LTD
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(1.4) New Group Reservation
New Group Reservation တွင် Company, Group Code, Group Name တက
ိုို့ ို ခ ည်စ
့် ွက်ပပ်း existing data
ခ စ်သ ပါက enter နပ်ပပ်း new data ခ စ်ပါက esc နပ်ပါ။ ပပ်းလျှင် Add New Company, Group Code, Group
Name Screen က လ ပါက Yes ကိုသရ်းပါ။

New Group Reservation တွင် data မ ်းခ ည်ပ့် ပ်းပါက New Group Reservation box တက်လ မည်။ထို Box
တွင်data မ ်းခပည်စ
့် စ
ို ွ ခ ည်ပ့် ပ်း Save နပ်ပါ။

UNIQUEHMS CO., LTD
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(1.5) Cxl \ NoShow
Cancel

(သ)ိုို့

NoShow

ခ စ်သွ ်းသသ

Reservation

မ ်းကို

ကည့််လိုပါက

Cxl/NoShow

တွင်

ကည့််နင
ို ်ပါသည်။

Re Rsvn:

Cancellation List တွင် သရ က်ရသ သသ

List မ ်းကို Reservation List ထွဲသိုို့

ခပ လ
် ည်ထည့််သွင််းလိုလျှင် Re-Rsvn ကိုနပ်၍ ခပ လ
် ည် ထည့််သွင််းနိုင်ပါသည်။

(1.6) Allotment
တစ်သ ို့တ booking လိုပထ
်
်းသသ reservation မ ်းကို Export ထိုတ်ရ တွင် အသို်းခပြုနိုင်ပါသည်။ မမ
export ထိုတ်ထ ်းသသ

reservation မ ်းကို ခပ လ
် ည် ထည့််သွင််းလိုလျှင်လည််း import ခပြုလိုပ်၍ ရနိုင်

ပါသည်။

(1.7) Import / Export
တစ်သ ို့တ booking လိုပထ
်
်းသသ reservation မ ်းကို Export ထိုတ်ရ တွင် အသို်းခပြုနိုင်ပါသည်။ မမ
export ထိုတ်ထ ်းသသ

reservation မ ်းကို ခပ လ
် ည် ထည့််သွင််းလိုလျှင်လည််း import ခပြုလိုပ်၍ ရနိုင်

ပါသည်။

UNIQUEHMS CO., LTD
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(2)

Front Desk

Front Desk အပင
ို ်းတွင Arrival List ကြညခြင်း၊ In-House List မ ှာ်းခပနရှာခြင်း နင Check Out
ထွြသွှာ်းသည List မ ှာ်းြို ခပနကြညခြင်း နင Trace Job လိုပသည အပိုင်းမ ှာ်း ပါဝငပါသည။ ထအ
ိုို့ ခပင အသို်းခပြုသူ
user မ ှာ်း ပိုမိုလွယြူစွှာ အသို်းခပြုနိုငရန Front Desk Sub-Menu မ ှာ်းြို အသသ်းစတ သ ှာခပထှာ်းပါသည။

(2.1)

Arrival
Arrival ဝင်မည့်် အြ ််းမ ်း ရ နိုင်ပါသည်။ ဒသ ို့ ဝင်မည့်် Reservation မ ်းကို ကည့််လပ
ို ါက Arrival Today
ကို နပ်၍ ကည့််နင
ို ်ပါသည်။

(2.2)

In-House
In House list မ ်းကို Last Name, First Name, Room No စသည်ခ င့်် ရိုကထ
် ည့််ပပ်း ရ နိုင်ပါသည်။ ထခိုို့ ပင်
Walk In Reservation ခပြုလပ
ို ်လိုပါကလည််း Walk In ကိုနပ်၍ အသို်း ခပြုနိုင်ပါသည်။

UNIQUEHMS CO., LTD
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က်တွင် ရသသ

Function မ ်းသည် Reservation တွင်ရသသ

icons မ ်းနင့််

လိုပ်သဆ င်ြ က်ခြင််း တူပါသည်။
Move Room
ထအ
ိုို့ ခပင် ဧည့််သည် Checkin ဝင်ပပ်းမ အြ ််းမကကြုက်၍ ခ စ်သစ (သိုို့) အြ ်း် သခပ င််းလို၍ ခ စ်သစ
အြ ််းသရွှေ့လိုလျှင် Move room ကို အသို်းခပြုပါသည်။

(2.3) Checked Out
ယသ ို့ checked out လိုပ်သွ ်းသသ အြ ််းမ ်းကို ကည့်လ
် ိုလျှင် Checked Out တွင် ကည့််နိုင်ပါသည်။

UNIQUEHMS CO., LTD
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B/F Coupon
Inhouse ဧည့််သည်မ ်းအတွက် Breakfast Coupon မ ်း print ထိုတ်လိုသသ အြါ တွင် အသို်းခပြုပါသည်။
Breakfast Coupon Search box တွင် data မ ်းမထည့််ဘွဲ find ကိုနပ်ပါက In House List မ ်း က လ မည်။

Breakfast ကူပွ ် အတွက် သပ်းြ င်သသ သူကို mark လိုပပ
် ါ (သ)ိုို့ mark all လိုပ်၍ tomorrow (or) all day
ကို သရ်းြ ယ်နင
ို ်ပါသည်။

(2.5)

Activity
Hotel မ offer လိုပ်သသ services မ ်းအတွက် စ ရင််းသွင််းလိုပါက အသို်းခပြုနိုင်ပါသည်။

UNIQUEHMS CO., LTD
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Trace Action
Inhouse ဧည့််သည် အြ ််း (သ)ိုို့ Booking တင် ထ ်းသသ အြ ််းမ Trace လိုကရ
် မည့်် Task List မ ်းကို Trace
လိုကြ
် င်သသ အြါတွင် ဤ Function ကို အသို်းခပြုနင
ို ်ပါသည်။

(2.7)

Banquet Planner
Banquet Room မ ်းအတွက် booking ခပြုလိုပ်လိုသသ အြါတွင် အသို်းခပြုနိုင်ပါသည်။
2.7.1

Banquet Planner
Banquest Room မ ်း Booking ခပြုလိုပ်ရ ်အတွက် အသို်းခပြုပါသည်။

2.7.2

Banquet List
Banquet Room list မ ်းကို ကည့််ရှုရ တွင် အသို်းခပြုနိုင်ပါသည်။

(2.8)

Scan Data
Passport Scanner အသို်းခပြုပပ်း Passport မ ်းကို ကကြုတင်ပပ်း Scan

တ်လလ
ို ျှင် Scan Data မ

တ်နင
ို ်ပါသည်။ Scan တ်ထ ်းသသ record မ ်းအ ်း guest profileတွင် ခပ လ
် ည်အသို်းခပြုနိုင်ပါသည်။

(2.9)

Trace Action

Trace Action icon သည် user မ ်းခပြုလိုပ်ြသ
့်ွဲ သ

Trace job list မ ်းကို ခပ ်လည် ကည့််ရ တွင်

အသို်းခပြုနိုင်ပါသည်။ ခပ လ
် ည် ကည်ရ
့် ှုလသ
ို သ date ကသ
ို ရ်းြ ယ်က find ကိုနပ်၍ ကည့််ရှုနင
ို ်ပါသည်။

UNIQUEHMS CO., LTD
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(3)

Cashier

Cashier Sectionတွင် sub icons (7) ြို ပါ၀င်ပါသည်။ In House Guest မ ်းအတွကသ
် ရ ၊ Non-House Guest
မ ်းအတွက်ပါ အသို်းခပြုနိုင်ပါသည်။ ၎င််းတမ
ိုို့
(1) Guest Folio
(2) Non House
(3) Fast Posting
(4) Utilities
(5) Audit Posting
(6) Folio History
(7) View Trans (Transaction) မ ်းခ စ်ပါသည်။

(3.1)

Guest Folio

Guest Folio တွင် ပထမဦ်းစွ Cashier No, Shift No မ ်းသမ်းသသ screen သပေါ်လ မည်။ Cashier No
ကိုမ ်က ်စွ ထည်ပ့် ပ်းမသ အခြ ်း function မ ်းကို ဆက်လက်၍ လိုပ်သဆ င်နိုငမ
် ည် မဟိုတ်ပါ။ ထိုအြါ Folio
Search လိုပ်နင
ို ်မည့်် screen သပေါ်လ မည်။

Data မ ်းသရလိုပါက Room No, Last Name, First Name စသည်ခ င့်် ရ သ ွနင
ို ်ပပ်း၊ အ ်းလို်းကို သရလပ
ို ါက Find
ကိုနပ်၍ ရ နိုင်ပါသည်။ Due Out icon ကိုနပ်၍ လည််း Today Departure ထွက်မည့််သမ
ူ ်း၏ Folio မ ်းကို ကည်ရ
့် ှု
နိုင်ပါသည်။ထိုအြါ Existing Guest In House Folio data မ ်းကို ကည်ရ
့် ှု နိုင်ပါသည်။

UNIQUEHMS CO., LTD
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Guest In House Folio Screen ၏ည ဘက်တင
ွ ်ရသသ icons မ ်းမ Reservation နင့်် Front Desk Section တွင်
ရသသ icons မ ်းနင့်် လိုပသ
် ဆ င်ြ က်ခြင််းတူပါသည်။ သသ
ိုို့ သ ် တခြ ်း icons မ ်းမ မတူညပါ။ ၎င််းတမ
ိုို့
(1)

Walk In

(2)

Check Out

(3)

Pay

(4)

New Post

(5)

Void/ Unvoid

(6)

Transfer

(7)

Split Trans (Transaction)

(8)

ChkOut 0 Bal

(9)

Room Posted

(10)

Call H/K

(11)

In/Out

UNIQUEHMS CO., LTD
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Walk In

ဟိုတယ် အသသ်းစ ်းမ ်းအတွက် အသို်း၀င်သသ Fuction တစ်ြခို စ်ပါသည်။ ၀ ်ထမ််း တစ်ဦ်းမ receptionist
and

cashier

လိုပ်ရလျှင၊်

ဒ

Function

ကိုသို်းပါက

၀ ်ထမ််းအသ ခ င့််

Check-In

လိုပ်ခြင််း၊

အသို်းစရတ်ထည်ခ့် ြင််း၊ Check Out လိုပ်ခြင််းမ ်းကို screen တစ်ြထ
ို ွဲမ လိုပ်သဆ င်နင
ို သ
် ည်။
(3.1.2)

Check Out

Guest သည် new post ထပ်မတင်သတ ့်ဘွဲ သစ ထွက်လိုပါက check out button ကိုနပ်ပါ။ ထိုအြါသအ က်ပါ
message alert က လ မည်။

Departure Date သည် ယသ ို့ခ စ်ပပ်း၊ စ ရင််းလက်က ် မရလျှင် check out function မ

အသို်းခပြု၍

အဆင်သင့်် ခ စ်သ ပါမည်။

UNIQUEHMS CO., LTD
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Check-out ထိုတ်ရ ်
1.

Bill ကို ွင့််ပါ။

2.

သငွရင််းပပ်းမပပ်း စစ်သဆ်းပပ်း၊ သငွမရင််းရသသ်းပါက “pay” ကန
ို ပ်ပပ်း သငွ အရင်ရင််းပါ။

3.

Check-out ကန
ို ပ်ပါ။

4.

Check out ထွက်မလ ်း၊ Folio ကိုသမ််းမလ ်းဟို သမ်းလျှင် Yes ကိုနပ်ပါ။

(3.1.3)

Pay

ဧည်သ
့် ည် အသို်းစရတ်မ ်းကသ
ို ပ်းသြ ရ တွင် သို်းသည်။
1. Bill/ Folio ကို ွင့််ပါ။
2. ပိုကဆ
် ရင််းလသ
ို သ Folio ကိုနပ်ပါ။
3. Pay ကိုနပ်ပါ။
4. Payment ကိုသရ်းပါ။
5. သငွရင််းမည့််ပမ ဏ ကိုခ ည့််ပါ။
6. Remark တွငသ
် ရ်းစရ ရလျှင်သရ်းပါ။
7. Post ကိုနပ်ပါ။

UNIQUEHMS CO., LTD
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New Post

စ ရင််းသွင််းခြင််း ဆိုသည်မ

Guest folio (Bill) ထွဲသိုို့ စ ရင််းအသစ် ထပ်ထည့််ရ တွင် သို်းခြင််းကို

ဆိုလိုပါသည်။
(3.1.5)

UNIQUEHMS CO., LTD
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(သ)ိုို့ payment type မဟိုတသ
် သ

ပယ် က်နင
ို ်သည်။ void လိုပ်လိုကသ
် သ

ယသ ို့ စ ရင််းသွင််းသည့်် transaction မ ်းကို

transaction သည် အခပ သရ င်သိုို့ သခပ င််းသွ ်းပပ်း စိုစသ
ို ပါင််း

စ ရင််းလက်က ်သငွ သည် အလိုလသ
ို ခပ င််းလွဲ သ

်ခပပါသည်။

စ ရင််းမ ်းသွင််းလျှင် ခပင်ရ ်
1. Bill/ Folio ွင့််ပါ။
2. ခပင်လိုသသ Folio No ကိုနပ်ပါ။
3. ခပ ခ် ပင်လိုသသ Transaction ကိုသရ်းပါ။
4. Void/ Unvoid ကန
ို ပ်ပါ။
5.

အသ က င််းခပြ က် သရ်းပပ်း save လိုပ်ပါ။

6. မ ်းပပ်းခပင်မတ မ ြု်း မခ စ်သစရ ် Yes (or) No ကိုသသြ လျှင် နပ်ပါ။
7.

ခပင်လိုကသ
် သ Transaction မ အခပ သရ င်ခ င့်် ခမင်ရပါမည်။

Unvoid (စ ရင််းမ ်းသွင််းပပ်း ခပင်ရ )်
1. Bill/Folio ွင့််ပါ။
2. ခပင်လိုသသ

Folio No ကိုနပ်ပါ။

3. ခပ ်ခပင်လိုသသ Transaction ကိုသရ်းပါ။
4. Void/ Unvoid ကန
ို ပ်ပါ။
5. ခပ ခ် ပင်ြ င်သလ ်းဟို သမ်းလျှင် Yes ကိုနပ်ပါ။
6. ခပ ခ် ပင်လိုကသ
် သ စ ရင််းမ အခပ သရ င် မ အ က်သရ င် သသ
ိုို့ ခပ င််းလွဲသွ ်းမည်။
(3.1.6)
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Transfer icon သည် Guest တစ်သယ က်၏ folio တွင်သ်းို ထ ်းသသ transaction မ ်းကို တခြ ်း guest ၏
folio ထွဲသိုို့ transfer ခပြုလိုပ်နင
ို ်ပါသည်။ Transfer ခပြုလိုပ်လိုပါက မမခပြုလိုပ်လိုသသ transaction မ ်းကို
mark လိုပ်၍သသ ်လည််းသက င််း၊ mark all လိုပ်၍သသ ်လည််းသက င််း transfer ခပြုလိုပန
် ိုင်ပါသည်။ Selected
မလိုပ်ထ ်းပါက transfer icon သည် active ခ စ်မည်မဟိုတ်ပါ။

Folio တစ်ြမ
ို အခြ ်းတစ်ြသ
ို ိုို့ စ ရင််းမ ်းသခပ င််းသရွှေ့လလ
ို ျှင် အသို်းခပြုနိုင်ပါသည်။
(3.1.7)
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Split Trans သည် guest မ ်းသို်းထ ်းသသ

transaction amount ကို split လိုပ်ရ တွင် သို်းသည်။

မမသို်းထ ်းသသ transaction amount မ ်းကို လိုအပ်သလို split ြွန
ွဲ ိုင်ပါသည်။ split ြွသ
ွဲ သ amount
သည်ရထ ်းသသ amount ထက်ပို၍ split ြွ၍
ွဲ မရပါ။
(3.1.8)

ChkOut 0 Bal

Group Reservation Check Out လိုပ်ရ တွင်သို်းသည်။ Cashier မ Guest Folio တွင် click နပ်ပပ်း Cashier
No, Shift No မ ်းခ ည်စ
့် က
ွ ပ
် ါ။ ထသ
ိုို့ ောက် သပ်းထ ်းသသ screen တွင် Group Code ရိုကထ
် ည့််ပပ်း Search
လိုပ်ပါ။ ထအ
ိုို့ ြါ Balance 0 နင့်် Group မ ်းကို Check Out ထွက်ရ ် Chk Out 0 Bal iconကိုနပ်ပါ။ ထိုအြါ
same group reservation မ အြ ််းမ ်းအ ်းလို်း check out ထွက်သွ ်းပါမည်။
(3.1.9)

Room Posted

Package နင့်် Room charge ကိုစ ရင််းသွင််းရ တွင် အလွ ်အသို်း၀င်သသ function တစ်ြခို စ်သည်။ သ ို့စဥ်
စ ရင််းပတ်သည့်် အြါ night audit function လိုပ်သည့်် အတင
ို ််း စ ရင််းသွင််းပါသည်။ အသခြြအ ်းခ င့််
တစ်သ ို့လျှင် တစ်ကကမ်သ

လိုပ်သဆ င်ရ ် လိုအပ်သည်။

တစ်ကကမ်လိုပ်သဆ င်ပပ်း သ ောက်ထပ်အြ ််းြကို

night audit function မသွင်း် သသ ်လည််း ထပ်မ၀င်သတ ပ
့် ါ။
(3.1.10)

Call H/K

Housekeeping department သိုို့ check out message ပရ
ိုို့ တွင်သို်းသည်။ Call H/K icon ကိုနပ်ပါက “Send
Check Out Message to H/K?” ဟို message box သပေါ်လ ပါက Yes ကိုနပ်ပါ။ ထိုအြါ Housekeeping
department ၏ monitor တွင် message သပေါ်လ ပါမည်။

(3.1.11)

In/ Out

In/ Out icon သည် Check out ထွက်ပပ်းသသ guest list မ ်းကို ခပရ တွင် သို်းသည်။
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Checked out guests မ ်းခပ ၀
် င်ြ င်သသ အြါ In House Guest မ Checked out icon ကိုနပ်ပါ။
Yesကိုနပ်ပါက သရ်းြ ယ်ထ ်းသသ အြ ််း ပါတ်သည် Due Out mode သခိုို့ ပ လ
် ည်သရ က်ရသွ ်းပါမည်။

(3.2)

Non house
ခပင်ပမလ သရ က်၍ ဟတ
ို ယ်တွင် လ သို်းသူမ ်းကို စ ရင််းသွင််းရ ် ခ စ်သည်။

1)

Cashier ကိုနပ်ပါ။

2)

Non House ကိုနပ်ပါ။

3)

Cashier No. ထည့််ပပ်း Enter သြါက်ပါ။

4)

Name/ Title/ Address လအ
ို ပ်တ ခ ည်ပ
့် ါ။

5)

Transaction code/ United price/ Qty စသည်ခ င့််လိုအပ်တ မ ်း ခ ည်ပ့် ပ်း Ok ကိုနပ်ပါ။

6)

Pay ကိုနပ်ပါ။

7)

ထပ်မထည့််သွင််းလိုပါက Transaction code/ price စသည်ခ င့််ခ ည်ပ့် ပ်းOK ကိုနပ်ပါ။
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Fast Posting
Guest မ ်း၏ Folio menu ထမ၀င်ဘွဲ အခမ စ
် ရင််းသွင််းရ ် ခ စ်သည်။

1) Cashier ကိုနပ်ပါ။
2) Fast Posting ကိုနပ်ပပ်းလျှင် Cashier No. ထည့််၍ Enter သြါက်ပါ။
3) အြ ််း ပါတ်၊ Transaction code၊ သစ ်းနှု ််း၊ အသရအတွက် စသည်ခ င့်် ခ ည့််ပပ်း save လိုပ်ပါ။
4) ကကြုက်သသလ က် အြ ််း ပါတ်မ ်းသရ်း၍ အသို်းစရတ် ထည့််သွင််းနိုင်ပါသည်။
5) ပပ်းလျှင် Esc Key ကိုနပ်ပါ။
Fast Posting icon သည်Cashier နင့််Housekeeping department နစ်ြိုစလို်းအတွက် အသို်း၀င်ပါသည်။
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Fast Posting တွင် ◌ျး Minibar Items မ ်း၏Unit Price မ ်းကို Qty အလိုက် Amount မ ်းသတ်မတ်ပပ်း Save
လိုပ်နင
ို ်ပါသည်။

(3.4)

Utilities
Service Apartment မ ်းအတွက် အသို်းခပြုပါသည်။ အသ်းို ခပြုလိုပါက သ ောက်ဆို်း သို်းစွသ
ွဲ သ unit ကိုခ ည့််လျှင်
system မ အလိုလို တွက်ြ က်သပ်းပါသည်။

UNIQUEHMS CO., LTD

26

EasyFo Front Office System

(3.5)

User Manual

Audit Posting
Cashier မ သွင််းသသ စ ရင််းမ ်းကို စစ်သဆ်းရ ် သို်းပါသည်။ Cashier သည် ယသ အ
ို့
ိုို့ တ ၀ ်ပပ်းဆို်းပါက
Cashier အသ ခ င့်် သက်ဆင
ို ်ရ transaction အလက
ို ် မ ်က ်သသ amount ကိုခ ည့််ရပါသည်။ amount
မ ်းမ ်က ်လျှင် အလိုအသလ က် print out ထွက်လ ပါမည်။

Shift 1 ြိုပတ်ရ ် cashier သည် posted transaction မ ်းကို report မ Cashier report မ Posting Journal
Report ကို print ထိုတ်ပါ။
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Audit Posting(or) Cashier ပတ်ရ ်
1. Cashier ကိုနပ်ပါ။
2. Audit Posting ကိုနပ်ပါ။
3. Cashier No ထည့််ပပ်း Enter သြါက်ပါ။
4. မမတ ၀ ်က ြ ်တင
ွ ် ထည်သ
့် ွင််းြွဲ့်သသ စ ရင််းမ ်း လက်ြရရသသ သငွသ က်းမ ်းကို မ ်က ်
စွ ခ ည်ပ့် ပ်း OK ကိုနပ်ပါ။
5. Print Out စ ရက်ထွက်လ မည်။

(3.6)

Folio History
Folio History- Bill/ Folio အသဟ င််းမ ်းကို ခပ ် ကည့််ရ ် (သ)ိုို့ print လိုပ်ရ ်
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1)

Cashier ကိုနပ်ပါ။

2)

Folio History ကိုနပ်ပါ။

3)

Cashier No. ထည့််ပပ်း သြါက်ပါ။

4)

Bill No. (သ)ိုို့ အြ ််း ပါတ် (သို)ို့ ဧည့််သည် ောမည် (သ)ိုို့ သ ို့စွွဲ ကို ခ ည်ပ့် ပ်း Find ကိုနပ်၍
ရ နိုင်ပါသည်။

5)

Folio History ကိုသတွွှေ့လျှင် View (or) print (or) e-mail ကိုမမလိုသလို လိုပ်သဆ င်
နိုင်ပါသည်။

(3.7)

View Trans
ယသ ို့သွင််းြွဲသ
့် သ စ ရင််းမ ်း၊ ရရသသ သငွသ က်းမ ်းကို စစ်သဆ်းရ ်

1)

Cashier ကိုနပ်ပါ။

2)

View transaction ကိုနပ်ပါ။

3)

Cashier No ထည့််ပပ်း Enter သြါက်ပါ။

4)

Transaction code (or) Reference (or) amount (or) user စသည်ခ င့်် ခ ည်ပ့် ပ်း Find ကိုနပ်
ခြင််းခ င့်် လိုသလိုစစ်သဆ်းနိုငပ
် ါသည်။
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(4)

Housekeeping

Housekeeping အပင
ို ််းတွင် အပိုင််းသလ်းပိုင််း ပါ၀င်သည်။ ၎င််းတမ
ိုို့
1.

Room Status

2.

Out of Order

3.

Posting

4.

OOO History တိုခို့ စ်ပါသည်။

Housekeeping ၏ အဓကအလိုပ်မ "Change status" ခ စ်သည်။ Housekeeping ဝ ထ
် မ််းတစ်ြ၏
ို သ ို့စဉ်အလိုပ်
တ ဝ မ
် ်း ပပ်းဆို်းပါက change status ကို သို်းပပ်း အြ ််းမ ်း dirty/ clean status ကို သခပ င််းရသည်။

(4.1) Change Status

အထက်ပါပိုသည် room status မ ်း change ခြင််း၊ room status မ ်း ကည့််ရ တွင် အသို်း၀င်သည်။ room
status မ ်းကို room no, floor, status တခိုို့ င့်် နစ်သက်ရ ပိုစခ င့်် ရ နင
ို ်သည်။ မည်သည့်် data မ မခ ည့်ဘ
် ွဲ
Find ကို နပ်လျှင် အြ ််းအ ်းလို်း သပေါ်လ မည်။
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(1)

အြ ််းလွတ်ကို Clean သခပ င််းလိုလျှင် "1" ကို နပ်ပါ။

(2)

အြ ််းလွတ်ကို dirty သခပ င််းလိုလျှင် "2" ကိုနပ်ပါ။

(3)

ဧည့််သည်ရသသ အြ ််း (Inhouse Room) ကို clean လိုပလ
် ိုလျှင် "3" ကိုနပ်ပါ။

(4)

ဧည့််သည်ရသသ အြ ််း (Inhouse Room) ကို dirty လိုပလ
် ိုလျှင် "4" ကိုနပ်ပါ။

Out of Order

System မအြ ််းကို out of order ဟို သတ်မတ်နင
ို ်ပပ်း ၎င််းအြ ််းကို reservation လိုပ်၍မရပါ။ out of order
အြ ််းမ

သတ်မတ်ထ ်းသသ

သ ောက်ဆို်းသ ို့ပပ်းလျှင်

reservation

လိုပ်၍ရမည်။

out

of

order

ဟိုသတ်မတ်လိုကလ
် ျှင် system မ out of order သတ်မတ်သသ အြ ််းကို Blocked (or) Free ဟိုတ်မဟိုတ်
စစ်မည်။ အြ ််းကို blocked လိုပ်ထ ်းလျှင် reservation ကို အခြ ်းအြ ််းသသ
ိုို့ ခပ င််းလွဲရ ် လိုပ်ပါ (out of order
မလိုပ်ြင်) ။
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Out of order (သ)ိုို့ Out of service လိုပ်ရ ်
- Housekeeping ကိုနပ်ပါ။
- Out of Order ကိုနပ်ပါ။
- New ကိုနပ်ပါ။
- Room No. ခ ည်ပ့် ပ်း Enter ကိုနပ်ပါ။
- Status ကသ
ို ရ်းပါ။
- အြ ််းပတ်မည့်် က လအပင
ို ််းအခြ ်းကို ခ ည့််ပပ်းEnter နပ်ပါ။
- Reason ကသ
ို ရ်းပပ်း Enter နပ်ပါ။
- Save ကိုနပ်ပါ။
မတ်ြ က်။

1. Edit လိုပလ
် လ
ို ျှင် Edit ကန
ို ပ်ပပ်း ခပင်စရ ရတ မ ်းကို ခပင်ပါ။ ပပ်းလျှင် Save လိုပပ
် ါ။
2. Delete လိုပလ
် ပ
ို ါက Delete ကန
ို ပ်ပပ်း confirm လိုပပ
် ါ။

System မ အြ ််းကို out of order ဟိုသတ်မတ်နင
ို ်ပပ်း ၎င််းအြ ််းကို reservation လိုပ်၍ မရပါ။ Out of order
အြ ််းမ

သတ်မတ်ထ ်းသသ

သ ောက်ဆို်းသ ို့ပပ်းလျှင် reservation လိုပ်၍ ရမည်။ Out of order

ဟိုသတ်မတ်လိုကလ
် ျှင် system မ Out of order သတ်မတ်ထ ်းသသ အြ ််းကို Blocked (or) Free
ဟိုတ်မဟိုတ် စစ်သည်။ အြ ််းကို blocked လိုပ်ထ ်းလျှင် reservation ကအ
ို ခြ ်းအြ ််းသိုို့ သခပ င််းလွဲရ ်
လိုပ်ပါ။
Out of order (သ)ိုို့ Out of service လိုပ်ရ ်

-

Housekeeping ကန
ို ပ်ပါ။

-

Out of order ကိုနပ်ပါ။

-

New ကိုနပ်ပါ။

-

Room No. ခ ည့််ပပ်း Enter ကိုနပ်ပါ။

-

Status ကသ
ို ရ်းပါ။

-

အြ ််းပတ်မည့်် က လအပင
ို ််းအခြ ်းကခို ည့််ပပ်း Enter နပ်ပါ။

-

Reason ကသ
ို ရ်းပပ်း Enter ကန
ို ပ်ပါ။

-

Save ကိုနပ်ပါ။
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Posting
တစ်သ ရ ထွဲတွင် အြ ််းမ ်းအတွက် minibar, laundry စသည့်် transaction မ ်းကို သွင််းရ တွင်သို်းသည်။

(4.3)

OOO History
Out of order History လိုပ်ရ ်
-

Housekeeping ကိုနပ်ပါ။

-

OOO History ကိုနပ်ပါ။

-

သလိုသသ အြ ််း ပါတ်ထည့််ပပ်း Find ကိုနပ်ပါ။
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(5)

Profile

Profile တွင် အပိုင််း (၅) ပိုင််း ပါ၀င်ပါသည်။ Profile သည် reservation လိုပ်စဥ်က ထည့််သွင််းြွဲ့်သသ guest
၏ information မ ်းကိုသ

်ခပသပ်းသည်။ Profile တွင် reservation လိုပ်စဥ်က က ်ရြွဲသ
့် သ data မ ်းကိုထပ်ထည့််

၍လည််းရသည်။ data မ ်းကို edit, delete နင့်် Merge Profile လိုပ်နင
ို ်သည်။
1. New

New Profile လိုပ်နင
ို ်သည်။

2. Edit

ခပင်လိုသည်မ ်းကို Edit လိုပ်နင
ို ်သည်။ ပပ်းလျှင် Save နပ်ပါ။

3. Delete

profile မ ်းကd
ို elete လိုပ်နင
ို ်သည်။

4. Merge Profile Profile ၂ြို ၊ ၃ြို တူသ ပါက Merge လိုပ်ပပ်းသပါင််းသပ်းနင
ို သ
် ည်။

(5.1)

Guest Profile
Guest Profile တွင် အပိုင််း (၂) ပိုင််းရပါသည်။ အသပေါ်ဘက်တင
ွ ် ရပပ်းသ ်း Guest Profile list မ ်းကို

ခမင်ရပါသည်။ သအ က်ဘက်တွင် Profile ကို New သြေါ်ခြင််း၊ Edit လိုပ်ခြင််း၊Delete လိုပ်ခြင််း၊History ကည့််ခြင််းနင့််
Profile မ ်းကို Merge လိုပ်နင
ို ်ပါသည်။
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(5.1.1) Add New Profile
Profile အသစ်လိုပ်ရ ် လိုအပ်ပါက [INS] Key ကိုနပ်ပါ။
Last Name

Guest Last Name ကိုမခ စ်မသ ခ ည့််ရပပ်း စ လ်းို သရ ၃၀ ထခ ည့််နင
ို ်ပါသည်။

Frist Name

ဧည့််သည်တင
ွ ် middle name ရလျှင် First Name တွင်ခ ည့််ရမည်။

Title

ဧည့််သည်၏ ဂိုဏ်ပိုဒ်ခ စ်သည်။ combo box ကိုနပ်လက
ို လ
် ျှင် title list က လ မည်။ ထို list
မ လိုြ င်သသ title ကသ
ို ရ်းြ ယ်နင
ို ်ပါသည်။

A/ R Number

City Ledger Payment အတွက် A/ R No မရလျှင် City Ledger သပ်း၍မရပါ။

AdderssGuest ၏ လပ်စ ခ စ်သည်။ အခပည်အ
့် စို ခ ည့််နင
ို ်ပါသည်။
Remark

ဧည့််သည်အတွက် မတ်ြ က်မ ်းကို အသို်းခပြုနင
ို ်ပါသည်။ Remark တွင်ခ ည့််ရ ် မလိုသလ က်
ပါက Special Remark တွငသ
် ရ်းထည့််နင
ို ်ပါသည်။

Edit
Guest Profile ကိုခပင်ဆင်ရ ် Enter key ကိုနပ်ပါ။ ခပင်ပပ်းလျှင် Enter နပ်၍ ခပြုလိုပ်နင
ို ပ
် ါသည်။
Delete
က်လိုသသ Profile အတွက် Delete Key ကိုနပ်နင
ို ်ပါသည်။ ထိုအြါ Delete လိုပ်မလ ်းဟိုသမ်းပါက Yes ကိုနပ်ပါ။
History
History သည် checked out ထွက်ပပ်းသသ guest မ ်း၏ မတ်တမ််းကိုသမ််းသပ်းသည်။ ထို guest မ ်း၏ information
ကို ကည်န
့် င
ို ်သည်။
Merge Profile
Merge Profile သည် reservation သွင််းစဥ်က profile တူသ သသ guest profile မ ်းကို တစ်ြိုတည််းခ စ်သအ င်
သပါင််းရ တွင်သို်းသည်။
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Company Profile

Company Name, Profile, Partial Name, Type အစရသခ င့်် နစ်သက်ရ ပိုစခ င့်် ရ နိုင်ပါသည်။ Company Profile
တွင်လည််း New, Edit စသည်တက
ိုို့ ို ခပြုလိုပ်နင
ို ်ပါသည်။ Company Profile သည်လည််း Guest Profile ကွဲသ
့် ပ
ိုို့ င် field
name မ ်းစွ ပါ၀င်ပါသည်။

New

Company Profile အသစ်လပ
ို ်ရ တွင်သို်းသည်။

Edit

ခပင်လိုသသ data မ ်းအတွက် edit ကိုသို်းနိုင်သည်။
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Delete

Company Profile ကို delete လိုပ်ြ င်ပါက လိုပ်နင
ို ်ပါသည်။

History

History ကိုခပ ် ကည်န
့် ိုင်သည်။

Merge Profile Profile ၂ ြို၊ ၃ ြို ခ စ်သ ပါကလည််း တစ်ြတ
ို ည််းခ စ်သအ င် ခပ သ
် ပါင််းနင
ို ်ပါသည်။
(5.3)

Group Profile

Group reservation တွင် group တစ်ြို

တ
် ်းရ ် သို်းသည်။ Group Profile မ Guest (or) Company Profile

အတင
ို ််းခ စ်ပပ်း၊ ၎င််းတ၏
ိုို့ help menu မ ်းအတိုင််းသို်းနင
ို သ
် ည်။

History by Room
Room History ရ ရ ်
- Profile ကိုနပ်ပါ။
- History by Room ကိုနပ်ပါ။
Room history ကိုRoom No ခ င့််ရ ရမည်။
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Room No ထည့််ရမည့်် သ ရ တွင် မထည့််ပွဲ find လိုပ်လျှင် သအ က်ပါ alert message က လ မည်။

အကယ်၍ history မရသသ်းပါက သအ က်ပါ alert message သပေါ်လ မည်ခ စ်သည်။

History by Rsvn

Reservation No ခ င့််ရ ရမည်။ Reservation No ကိုထည့််ပပ်း လျှင် find ကိုနပ်ပါက သအ က်ပါ screen သပေါ်လ မည်။
ထိုအြါတွင် ကည့််လိုသည်မ ်းကို ကည့််နင
ို ်သည်။

UNIQUEHMS CO., LTD

38

EasyFo Front Office System

(5.4)

User Manual

Report
Report menu ကို Enter နပ်လျှင် အပိုင််း (၆) ပိုင််း ြွွဲခမင်ရပပ်း hotel အတွက် အသို်း၀င်သသ အပိုင််းမ report

အသစ်လိုပ်နင
ို ်ခြင််းနင့်် report ကို ကိုယ်လိုသလို ခပင်နိုင်ခြင််းခ စ်သည်။ R & R နင့်် database ကိုသလျှင် ဤ အပိုင််းမ
အလွ ်လွယ်ကူပါသည်။
(5.4.1) Report ရ ရ ်
- Report ကိုနပ်ပါ။
1. Front Desk နင့််ပတ်သက်တ ကည့််ြ င်လျှင် ၁ ကန
ို ပ်ပါ။
2. Cashier နင့််ပတ်သက်တ ကည့််ြ င်လျှင် ၂ ကိုနပ်ပါ။
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3. Housekeeping နင့််ပတ်သက်တ ကည့််ြ င်လျှင် ၃ ကန
ို ပ်ပါ။
4. Reservation နင့််ပတ်သက်တ ကည့််ြ င်လျှင် ၄ ကန
ို ပ်ပါ။
5. Statistic နင့််ပတ်သက်တ ကည့််ြ င်လျှင် ၅ ကိုနပ်ပါ။
6. Closed Day နင့််ပတ်သက်တ ကည့််ြ င်လျှင် ၆ ကိုနပ်ပါ။
7. Set up နင့််ပတ်သက်တ ကည့််ြ င်လျှင် ၇ ကိုနပ်ပါ။
(5.4.1) Report Entry Screen
Report generates screen တွင် report setup ပါ၀င်သည်။ Report ကိုခပင်နင
ို ်ြင
ွ ့််ရသသ

ခ စ်ပါက

“+” Key

ကိုနပ်ပပ်းလျှင် အထက်ပါပိုအတိုင််း ခမင်ရမည်။
No

Report စ ရင််းတွင် အစအစဥ်လိုပ်သသ number

Group

Report ကိုဘယ်အပင
ို ််းတွင် ထ ်းမည်ကို သတ်မတ်ထ ်းခြင််းခ စ်သည်။
1. Front
2. Cashier
3. Housekeeping
4. Reservation
5. Statistics
6. Set up
7. Close Day

Report Name သရိုပ်သ

သ
် ရ်းသ ်းသ

်ခပြ က်မ ်းနင့်် report သြါင််းစဥ်အလိုက် အလိုအသလ က် print

ထိုတ်နင
ို ်သည်။
Library

R & R Report ၏report library ိုင်ခ စ်သည်။

From Name

From Name Report Library ထွဲတွင် report form ပါသည်။

Query

query က database expression ကိုသို်းပပ်း report form ကp
ို rint ထိုတ်ရ ် သို်းသည့််
database condition ခ စ်သည်။ O/ Query မ ‘O’ကသ
ို ရ်းြွဲလ
့် ျှင် အလိုပ်လိုပ်သည်။

O/Query

R & R query ကို override လိုပ်သည့််အြါ သို်းသည်။

Printer

The Printer is the R & R configuration

Front (CPI)

Report ၏ size (သ)ိုို့ front, CPI (Character Per Inch)
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Prompt

user မ report ကိုသို်းသ ြ တ
် ွင်ခပသည့်် user view တွင် ခပသသ စ ခ စ်သည်။

Field Name

Database ထွဲမ သက်ဆင
ို ်ရ Field Name ကိုခ ည့််ပါ။

Type

user prompt ၏ data အမ ြု်းအစ ်းကို သတ်မတ်ခြင််း ခ စ်သည်။

Width

user prompt ၏စ လို်းအသရအတွကက
် ို သတ်မတ်ခြင််း ခ စ်သည်။

Dec

user prompt ၏data အမ ြု်းအစ ်းကို N ဟို သရ်းြွဲလ
့် ျှင် ဒသမသ ရ ကို သတ်မတ်နင
ို ်သည်။

Range

Range type (၄) မ ြု်း သတ်မတ်နင
ို ်သည်။

Seek

Seek တွင် [Y/ N] သတ်မတ်နိုင်သည်။

Or/ And

Condition တစ်ြထ
ို က်ပိုလျှင် “OR” (သ)ိုို့ “AND” သို်းသည်။
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(6)

Maintenance

System ကို ခပြုခပင်ထ ််းသမ််းသရ်း အပိုင််းခ စ်ပပ်း၊ Database တွင် အမ ်းမ ်း ရပါက အလိုအသလ က် ခပြုခပင်
သွ ်းမည်ခ စ်သည်။ ခပြုခပင်ထ ််းသမ််းခြင််းတွင် Re-Index file နင့်် Availability ဟိုရပပ်း Re-Index ကို သ ို့စဉ် လိုပ်သဆ င်
ရ ် မလိုအပ်သပ။ သသ
ိုို့ သ ် စ ရင််းပတ်သသ အြ ်မ က ဟိုယူဆပါက သ ို့စဉ် re-index လိုပ်ရ ် အကကခပြု ပါသည်။
ပိုမ ်အ ်းခ င့်် database မ သ ၍ မတ်တမ််းမ ်း

က်ခြင််း၊ စခြင််းမ ်းကို re-index (“with pack” ကို သရ်းြ ယ်

လျှင်) ခပြုလိုပ်သပ်းပါသည်။ ဤ menu ကို သရ်းလျှင် database file name index file name နင့်် expression စ ရင််းကို
ခပပါမည်။ Re-Index လိုပ်ခြင််းမစြင် “+” (သ)ိုို့ “*” key ကို နပ်ပပ်း re-index လိုပ်လိုသသ file ကို သရ်းမ re-index လိုပ်ပါ။
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Availability Option
လ မည့်် Room availability နင့်် occupancy forecast ကို တွက်ြ က်သပ်းပါသည်။ ဒအပိုင််းသည် function

(F2) screen ကို သက်သရ က်သစသည်။ အသခြြအ ်းခ င့်် သ ို့စဉ်စ ရင််းပတ်လျှင် Availability option အလအ
ို သလ က်
ခ စ်ပပ်း၊ Manual လိုပ်သဆ င်လိုပါက သရ်းြ ယ်လိုပသ
် ဆ င်နိုင်ပါသည်။
(6.2)

Reset User
User ကို တ ၀ ်ခပ ်လည် သတ်မတ်လိုသည့်် အြါ Reset User တွင် သတ်မတ်သည်။

(6.3)

Restore BackUp Dir.
Data Backup လိုပ်ြ င်သည့်် အြါ မမသရ်းလိုသည့်် Directory ကို သရ်း၍ data backup လိုပ်နင
ို ်သည်။
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Screen Language

Menu Language အတွက် မမသရ်းလိုသည့်် Language ကို သရ်းြ ယ်နင
ို ်သည်။

(6.5)

Data Management
မမခပင်/ က်လသ
ို သ database ကို သရ်းြ ယ်၍ ခပင်/ က် နိုင်ပါသည်။ အသစ်ထပ်ထည်၍
့် လည််း ရနိုင်သည်။
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Help

Hot Key [F12]
Function Key မ ်း အသို်းခပြုပိုကို သ

ခ် ပပပ်း အသို်း၀င်သသ function Key မ ်း ခ စ်ပါသည်။ Hot Key မ ်းကို

လက်ရလိုပ်သဆ င်သ သသ လိုပ်င ််းမ ်းကို ပတ်ရ ်မလိုဘွဲ လိုပ်သဆ င်နိုင်သည်။

F2

= Forecast
-

သ ောက် လ မယ်သ
့် ို့မ ်းအတွက် guest အ၀င်၊ အထွက်၊ အြ ််း ဘယ်သလ က် အ ်းမလွဲ
ကည့််ရ တွင် သို်းသည်။

-

F2 ကို နပ်ပါ။

-

စ ကည့််လသ
ို သ date ကိုခ ည့််ပပ်း Find ကိုနပ်ပါ။

-

မတ်ြ က် ။
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= Calendar
F3 ကို နပ်ပပ်း ကိုယ် ကည်လ
့် သ
ို သ လ၊ ြိုနစ် သရ်း၍ ကည့််နင
ို ်သည်။

F4

= Calculator
F4 ကိုနပ်ပပ်းလိုသလိုသို်းပါ။

F5

= Telephone Directory (Telephone Book ကည့််ရ )်
F5 ကို နပ်ပပ်း Telephone Book ရသမျှ List ကို A to Z ခမင်ရမည်။

F6

= Log off
Logon လိုပ်လိုပါက F6 ကို နပ်ပါ။

-

F7 = Inquiry

မတ်ြ က် ။

-

F7 ကို နပ်ပါ။

-

Reservation နင့်် ပတ်သက်သသ Inquiry ကို ခမင်ရမည်။

။ Name, Room No, Arr Date, Dep date, Expet In house …., စသခ င့်် သရ်းြ ယ်၍လည််း ကည့််

နင
ို ပ
် ါသည်။
F8

= Floor Plan (Check in / out Vacant / Occupy) သနင
ို သ
် ည်။

F8 ကို နပ်ပါ။
Vacant / Occupy / Dirty / Clean / Out of order…., စသည်မ ်းကို သက်ဆင
ို ်ရ

အသရ င်မ ်းခ င့််

အလွယတ
် ကူ သနင
ို ်ပါသည်။
F9

= (Vacant Room) အြ ််းလွတ်မ ်းကို ကည့််ရ ်
1. F9 ကို နပ်ပါ။
2. သလိုသသ date / Room Type ကည့််ပပ်း Find ကို နပ်ပါ။
3. Vacant Room List သပေါ်လ မည်။

မတ်ြ က် ။

။

1. မ်းြ်းို သရ င် ခ စ်သ လျှင် အြ ်း် သည် Dirty ခ စ်ပါသည်။
2. Vacant တွင် Actual နင့်် Expected ဟူ၍ ြွ၍
ွဲ ကည်န
့် င
ို သ
် ည်။

Shift + F2 (Hotel Status) - ယသ ို့ Hotel အသခြအသ ကို အလွယတ
် ကူ သနင
ို ်သည်။
1. Shift + F2 ကို နပ်ပါ။
2. VIP List / Expect Arr List / Expect Dep List Eshnate Income…. စသည်မ ်းကို ခပင်ရမည်။
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Shift + F3 (World time)
1. Shift + F3 ကို နပ်ပါ။
2. နိုင်ငအလက
ို ် A to Z ခပင်ရမည်။
မတ်ြ က် ။

။ နင
ို င
် ောမည် ခ ည်လ
့် ခို စ်သစ၊ ပမြုွှေ့သတ ် ောမည် ခ ည်လ
့် ခိုို့ စ်သစ အလွယတ
် ကူ ရ နင
ို ပ
် ါသည်။

Shift + F5 (Special Event)
1. Shift + F5 ကို နပ်ပါ။
2. Month, Year ကို ခ ည့််ပပ်း Find ကို နပ်ပါ။
3. Event ကွဲ့်သသ
ိုို့ သ သ က
ို့ ို သရ်းပပ်း “Right ” Click ကို နပ်ပါ။
4. အသစ်ထည့််လိုလျှင် New, ခပင်လိုလျှင် Edit,

က်လိုလျှင် Delete ကို နပ်ပါ။

Shift+F6(Change Password)
1. Shift+F6 ကို နပ်ပါ။
2. လက်ရ သို်းသ သသ Password ကို ခ ည်ပ
့် ါ။
3. Password အသစ် ခ ည်ပ
့် ါ။
4. Password အသစ်ကို Confirm လိုပ်ရ ် သ ောက်တစ်ကကမ်ခ ည့််ပါ။ ပပ်းလျှင် Save လိုပ်ပါ။
Shift+F7 (wakeup call)
1. Shift+F7 ကိုနပ်ပါ။
2. Wakeup call ထည့််လိုလျှင် New ကို နပ်ပါ။ Room No, wakeup ခ ည်ပ့် ပ်း Save လိုပပ
် ါ။
3. Wakeup call

က်လိုလျှင် Delete ကိုနပ်ပါ။

Shift+F8(Room Planner)
1. Shift+F8 ကိုနပ်ပါ။
2. စပပ်းသလိုသသ သ ို့ကို ထည်ပ့် ပ်း Weekly/Monthly/Quarterly ကိုနပ်ပါ။
မတ်ြ က်။

။ အြ ်း် အ ်းသသ ရက်မ ်းကို အလွယတ
် ကူ သရ နင
ို ရ
် ် သ်းို ပါသည်။

Shift+F9(Internal Mail)
1. Shift+F9 ကို နပ်ပါ။
2. New ကိုနပ်ပါ။
3. သပ်းပလ
ိုို့ ိုသသ အြ က်အလက်မ ်းကို အလွယတ
် ကူ သရနိုင်ရ ် သို်းပါသည်။
Ctrl+F2 (Room Type Availability)
1. Ctrl+F2 ကန
ို ပ်ပါ။
UNIQUEHMS CO., LTD
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2. သလိုသသ date သိုို့ Room Type ကို ခ ည့််ပပ်း Find ကို နပ်ပါ။
3. သက်ဆိုင်ရ သ ို့အလက
ို ် အြ ််းလွတ် စ ရင််း ခမင်သတွွှေ့ရမည်။
Ctrl+F3 (Currency Exchange)
1. Ctrl+F3 နပ်ပါ။
2. သငွသ က်း လွဲလယ်လိုသသ Room No, Name လွဲလယ်လို သသ သငွသ က်း၊ လွဲလို သသ ပမ ဏ ကို ခပပပ်း
ကို

နပ်ပါ။

3. Print ထိုတန
် ိုင်ပါသည်။
Ctrl+F5 (Engineer)
1. Ctrl+F5 ကို နပ်ပါ။
2. အသစ်ထည့််ရ ် New ကိုနပ်ပါ။
3. တစ်ဦ်း နင့်် တစ်ဦ်း လိုပ်င ််း အသ က င််းအရ မ ်းကို information သပ်းရ အ
် တွက် သရ်းစရ ၊ မ စရ မ ်း
ခ ည်၍
့် သို်းပါ။

Telephone Operator
Telephone Number ရ ရ ်
-

F5 ကို နပ်ပါ။ Telephone No မ ်းကို အကခရ စဉ် အလက
ို ်သတွွှေ့ရမည်။

-

Name ခ င့််ရ လိုပါက သလသ
ို သ Name ကို ခ ည်ပ
့် ါ။

-

Name/Phone No./ Detail/ information သရမည်။

Name (သ)ိုို့ Phone No. (သ)ိုို့ information ကိုခပင်ရ ်
-

F5 ကို နပ်ပါ။

-

Name ခ င့််ရ ပါ။

-

Edit ကိုနပ်ပပ်း Name နင့်် Phone No. ကို ခပင်ပါ။

-

Save လိုပ်ပါ။

Telephone No အသစ်ထည်ရ
့် ်
-

F5 ကို နပ်ပါ။

-

New ကို နပ်ပါ။

-

Name နင့်် Phone No ခ ည်ပ့် ပ်း Save လိုပ်ပါ။
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Engineer
Job Order မ ်းကို ကည့််ရ ်
-

Ctrl+F5 ကို နပ်ပါ။

Job Order အသစ်ထည့််ရ ်
-

Ctrl+F5 ကို နပ်ပါ။

-

New ကို နပ်ပါ။

-

Location/ Maintenance Code ခ ည်ပ
့် ါ။

-

Special Remark ကို အသသ်းစတ် ခ ည်ပ့် ပ်းလျှင် Save လိုပပ
် ါ။

မတ်ြ က်။

။ 1. ခပင်လလ
ို ျှင် Edit ကို နပ်ပပ်း ခပင်ပါ။
2.

က်လလ
ို ျှင် Delete ကို နပ်ပါ။

Engineer Assign လိုပ်ရ ်
-

Ctrl+F5 ကို နပ်ပါ။

-

Assign ကို နပ်ပါ။

-

က နင
ို ်သသ ရက်၊ က နိုငသ
် သ အြ ်၊ အင်ၐ င် ယ

မတ်ြ က်။

ောမည်ခ ည့််ပပ်း Save လိုပ်ပါ။

။ 1. Job မ ်းပပ်းလျှင် Finish ကို နပ်ပါ။
2. Job done ခ စ်ပပ်းသသ job မ ်းကို ခပ ် ကည်လ
့် ပ
ို ါက “View old” ကို နပ်ပါ။

Split Rsvn
-

အြ ်း် (၁) ြ ််းထက် ပိုသသ Reservation မ ်းလိုပ်ရ တွင် သို်းသည်။

-

Reservation လိုပ်ရ တွင် Group/Company မ ်းနင့်် မဟိုတ်ဘွဲ တစ်ြ ်း် ထက် ပိုသသ
Reservation မ ်းကို split ြွရ
ွဲ တွင် သို်းပါသည်။

-

Split Rsvn လိုပ်လိုပါက Split Rsvn icon တွင် click နပ်ပပ်း Message Box က လ ပါက Yes ကို
သရ်းပါ။ ထိုအြါ အြ ််းမ ်း split ြွပွဲ ပ်းသ ်း ခ စ်သွ ်းပါသည်။ သသ
ိုို့ သ ် Split Rsvn တွင် HFO (House
Folio) အြ ််းမထွက်ပါ။

Split Group

– Group မ ်း ၊ Company မ ်း၏ Reservation မ ်းကို Individual booking တင်နိုင်ရ ် အတွက်

Split Group ကို သို်းသည်။
-

Split ြွရ
ွဲ ် Search icon ကို click နပ်ပပ်း Group Code ကို ခ ည်ပ့် ပ်း Find ကို နပ်ပါ။

-

ထသ
ိုို့ ောက် Group Reservation List တွင် Split Group icon ကို နပ်ပါ။

-

Message box က လ ပါ က “Yes” ကို သရ်းပါ။

-

ထိုအြါ HFO (House Folio) အြ ််းထွက်လ မည်။
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