၁။ လူက

ြီးမငြီး၏ ဖုနြီးထဲတွငရှိသ

ော

ငမရော (camera)

ှိုဖွငပ ြီး သ ော

တွငပ ထောြီးသ

ော ု

ုှိ ခ န
ှိ ရွယ

(Scan) ါ။
တစခ ှိ ျို့သ ော ဖုနြီးမ ောြီး၏ ဖုနြီး
လူက

ြီးမငြီး၏ဖုနြီး ည

တစခုခုထဲ ရ
ှိုို့ ှို

ငမရော ည သ ော

လု မလု

ါ

တွငသဖောပ ထောြီးသ ော ပု ဖင

https://city-partners.citycloudmm.com

ှို Browser

ထည ါ။

Google Chrome, Firefox, Safari, Samsung Internet
ှိုမဆှို

လု မလု နှိင
ု ါ။

ုြီးပ နှိုင ါ ည။

ှိုို့ ဟုတ မှိမှိဖုနြီးတင
မ
ွ ရသ
ှိ

ွနပ ြူတော မ Browser တစခုခု

လ
ှို ဲ

ော မည

ုြီးပ နှိုင ါ ည။

ည Browser

၂။ Scan လု လှို
ထှိုစော

ှို နှိ လှို

သ

ော

ခါ သ ော

တွငသဖောပ ထောြီး ည တှိုငြီး စော (notification) သ ေါ်လောမညပဖစ ည။

လျှင City Partners login စောမ

နှာ ှိသ
ုို့ ရော

ရှိ ောွ ြီးမညပဖစ ည။

၃။ သ ော

သဖောပ

ထှိသ
ုို့ နှာ

သ ော

Sign In ခလု

ါ စောမ

နှာ

ါ တှိုငြီး ရှို
န
ှို ှိ

သ
ှို တွျို့ပမငရမည ပဖစ ည။

ထည ါ။ Username သနရောတွင လူက

ါ။

Workspace Code :

CMHL

Username :

Supplier code

Password:

Supplier code

(eg: supplier code = 1234 password = 1234)

ြီးမငြီး၏ supplier code

ရ
ှို ှို

ထညပ ြီး

၄။ အ ောက်အြော်ပြြါ တင
ို ််းအတွေ့ပြင်ရြည်ပြစ်သည်။

၁
၂
၃
၄

CMHL Supplier Conference 2019 သတ
ိုို့ က်အရောက်ြည် သူ၏ (၁)
(၃) ြိုန််းနံြါတ်ကိုရက
ို ်ထည်ြါ။
ထအ
ိုို့ နောက် (၄) Register ခလိုြ်ကန
ို ှြ်ြါ။

ြည်၊ (၂) Email လြ်စောနှင်

၅။ Register ခလုပ်ကှိုနပ
ှိ ်လက
ှို ်ပါက ပွဲတက်ရရောက်ရန် စောရင််းရပ်းထော်းရ
နောမည်ကှိုရတွေ့ မမင်ရမည်မြစ်
လက်ရ

ည်။

ောင်ပစစည်း် မ ော်းရယူရန်အတက် Gift Bag Code ကှို ပွဲ

ရမတတောရပ်ခံပါ

ုလောရရောက်
ှိ ို့
ရောတင် မတ်

ော်းလောရပ်းရန်

ည်။

လူကက်းမင််း ထညို့်လှိုက်ရ
ပှိုရပ်းမည်
မြစ်ပါ
ို့

ော လူစောရင််းထွဲတင် လူကက်းမင််း၏

ည်။

ော email လှိပ်စော

ုလည်
ှိ ို့
်း Gift Bag Code နွဲတက
စောရင််း
ို့

င််းပပ်းရ ကောင််း email

၆။ ြွဲြတင
ို ်ခင်နင
ှ ် ြွဲ တင််းတင် သလအ
ို သော အြ်းခန််းြ ော်းရှြါက (၁) Menu Bar ကိုနြ်
ှ ပြ်း၊ (၂) Supplier Event
အ ောက်တင်ရအသော
ှ
(၃) Q&A သသ
ိုို့ ော်းြါ။
၁

၂
၃

၇။ အ ောက်အြော်ပြြါ တင
ို ််း အတွေ့ပြင်ရြည် ပြစ်သည်။

၁
၂

(၁) Question အနရောတင် အြ်းခန််းြ ော်းကို ရိုကထ
် ညပ် ြ်း (၂) Submit ခလိုြ်ကန
ို ှြ်ပြ်း အြ်းြန
ိုို့ ိုင်ြါသည်။

၈။ ြွဲနင
ှ ်သက်ဆိုငအ
် သော စောရွက်စောတန််းြ ော်းကို ပြန်လည်ကကည်ရှုလိုြါက Downloads ကိုနြ်
ှ ြါ။

၉။ အ ောက်အြော်ပြြါ တိုင််း အတွေ့ပြင်ရြည်ပြစ်သည်။
စောရွက်စောတန််း (Documents) ြ ော်းကို အတွေ့ပြင်နိုင်ပြ်း View ကိုနြ်
ှ ြါက Download ဆွဲပြ်း
ြတ်ရှုနင
ို ်ြည်ပြစ်သည်။

