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User Manual Guide Pay+
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uabpay+ ( owner ) အက
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uabpay+ (owner) အက

ောငဖ
့် ွ ငခ့် ြင့််း

sign up ကှိိုနပ
ှိ ်ပါ။ business registration
formကျလာလှိမမ
် ည်။
Business Category အာား drop down list
တွငရ
် ွ ားချယ်ပါ။
ထှိရ
ို ာက်Business Addressတွငလ
် ိုပ်င ား်
လှိပ်စာဖြညပ
် ါ။
City and Township တွငဖ် ြညပ
် ါ။
Owner name, Business Email နင ်
register လိုပ်မညြ
် ို ား် ပ
ံ ါတ်အာားဖြညပ
် ါ။
Next ကှိိုနပ
ှိ ်ပါ။
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Security Question အော်းက ွ ်းြျယ့်ခြင့််း

Choose a question တွင ် drop down ဖြင ် နစ်သက် ာ
Question ကှိိုရ ွ ားချယ်ပါ။
ထှိရ
ို ာက် Answer တွငဖ် ြညပ
် ါ။
Set your question တွင ် နစ်သက် ာ Question အာားဖြညပ
် ါ။
Answer အာားဖြညပ
် ါ။ Next ကှိိုနပ
ှိ ်ပါ။
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OTP စနစ့်အော်းလုပ့်က ောင့်ခြင့််း

OTP အာား register လိုပ်မညြ
် ို ား် ပ
ံ ါတ်သို ှိ ရပားပှိမ
ို ည် ဖြစ်ပါသည်။
အရ ကာင်ားအမျှိ ားမျှိ ားရ ကာင ် OTP မရ ာက်ရပ
ှိ ါက
Resend OTP အာားနပ
ှိ ်ပါ။
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Passcode အော်းသတ့်မှတခ့် ြင့််း
OTP ဖြညပ် ပားရ ာက် Set passcode
် ည်။
Screen ကျလာလှိမမ
မှိမထ
ှိ ာားလှိိုရသာ passcode အာား enter
passcode နင ် confirm passcode
တွငဖ် ြညပ
် ါ။
enter passcode နင ် confirm passcode
တူည မည်။
passcode သတ်မတ် ာတွင ် တူညရသာ
ဂဏ ား် နင ် အစဉ်လှိိုက်ဖြစ်ရသာ ဂဏ ား်
နစ်လံိုားထက်ပ၍
ှိ ို မပါဝင် ပါ။
ထှိရ
ို ာက် Next ကှိိုနပ
ှိ ်ပါ။
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Full KYC အတွ

့် Information က

ော

့်ယူခြင့််း
User တွင ် KYC status မရပ
ှိ ါကPersonal
် ည်။
information screen ရပေါ်လာလှိမမ
Date of Birth, Gender, Nationality နင ်
Father’s Name တှိိုအာားဖြညပ
် ါ။
“I agree with Terms and Conditions” အာား
Click on ပါ။Terms and Conditions
အာား ကညလ
် ှိိုလျှင ် Terms and Conditions
အာားနပ
ှိ ်ပါ။ထှိရ
ို ာက်Next ကှိိုနပ
ှိ ်ပါ။
Identity detail
form ကျလာမည်ဖြစ်သည်။ NRC ပ
ံ ါတ်အာား
ဖြညပ
် ါ။ NRC ရရ ှေ့၊ ရ ာက် ဓာတ်ပံ ို နင ်
မျက်နာပံတ
ို ှိိုအာားရှိိုက်ပါ။ ထှိရ
ို ာက် submit ကှိို
နပ
ှိ ်ကှိိုနပ
ှိ ်ပါ။ uabpay+ owner
registration process ပပားဆံိုားပပဖြစ်သည်။
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KYC အတည့်ခပြုခြင့််း
user တွင ် KYC status pending သှိိုမဟိုတ် approve
ဖြစ်ရ ပါက user ၏ KYC status အာားရြာ်ဖပမည်ဖြစ်ပပား
အရကာငြ
် င
ွ ဖ် ခင်ားပပားဆံိုားမည်ဖြစ်သည်။
User သည် sai sai pay တွင ် update KYC ဖပ လိုပ်ြားူ ပါ KYC
status ရရ
ှိ မည်ဖြစ်သည်။
KYC status approve ဖြစ်ရ ပါက
အရကာငအ
် ာားချက်ချင်ားဝင်၍ အသံိုားဖပ နှိင
ို မ
် ည်ဖြစ်သည်။
KYC status pending ဖြစ်ရ ပါက ဘဏ်မ approve
လိုပ်ပပားသညအ
် ချှိ ထ
် ှိ ရစာင ် မည်ဖြစ်ပပား approve လိုပ်ပပားပါက
၎င်ားအရကာငအ
် ာားအသံိုားဖပ နှိင
ို ပ် ပ ဖြစ်သည်။
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Cash In ခပြုလုပ့်ခြင့််း

ပထမဦားစွာ uabpay+ accountထဲဝင်ကာ
Cash in function ကှိိုရ ွ ားချယ်ပါ။
ထှိရ
ို ာက် ဒိုတှိယပံပ
ို ါ အတှိိုငား် scan and
manual screen ရပေါ်လာပါမည်။
ပပားရ ာက်scan function ကှိို
အသံိုားဖပ ကာQR ြတ်ဖခင်ားဖြငa် mount
ရှိိုက်ထညက
် ာ လွယ်လငတ
် ကူ cash in
လိုပ်နင
ှိ ို မ
် ည်ဖြစ်ပါသည်။
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အသကပ်းြျ

့်တင
ွ ့် ဝင့်က ော

့်စစ့်က ်းနင
ု ခ့် ြင့််း

ဖပ လိုပ်ပားသာား transaction ကှိိုလည်ား
notification တွင ်
သွာားရ ာက်စစ်ရဆားနှိင
ို ပ
် ါသည်။
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Manual စနစ့်အော်းအသံ်းု ခပြုခြင့််း

Manual function တွငလ
် ည်ား cash in
ဖပ လိုပ်မညသ
် ူ ၏ ြို ား် ပ
ံ ါတ် ာမည် နင ် amount
် ည်ား cash in
အဖပညအ
် စံရ
ို ို က
ှိ ်ထညဖ် ခင်ားဖြငလ
ဖပ လိုပ်နင
ှိ ို မ
် ည်ဖြစ်ပါသည်။
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Cash Out ခပြုလုပ့်ခြင့််း
Scan အော်းအသံ်းု ခပြုပ်း ကငွထတ
ု ခ့် ြင့််း လုပ့်က

ောင့်ြျ

့်

uabpay+ ကရ cash out
ဖပ လိုပ်ရတာမည်ဆို ှိ င်ရတာsai sai pay မ scan
QR ြတ် ဖခင်ားဖြငရ
် သာ်လည်ားရကာင်ားမှိမ ှိ QR အာား
တဖခာားတစ်ြက်သshare
ို ှိ
ဖခင်ားဖြငလ
် ည်ားရကာင်ားcash out
ဖပ လိုပ်နင
ှိ ို ပ
် ါသည်။
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ကငွလ

့်ြံခြင့််း လုပ့်က ောင့်ြျ

့်
Receive QR function တွငလ
် ည်ား
customerက သူ၏QR အာား Save
QR အာားနပ
ှိ ်ပားြို ား် အယ်လ်ဘမ်ထတ
ဲ ွင ် သှိမား် ကာ
ပှိက
ို ်ဆလ
ံ က်ခန
ံ င
ှိ ို ပ
် ါသည်။
ရ ာက်ထပ်တစ် ည်ားအာားဖြငလ
် ည်ား
share QR နပ
ှိ ်ကာ သူ၏QR
အာား social media သှိိုမဟိုတ်
တဖခာား အသံိုားဖပ မျာားရသာ
viber messenger တှိိုမ
share ပပား ပှိက
ို ်ဆလ
ံ က်ခံ ယူနင
ှိ ို ပ
် ါသည်။
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Transaction History
Main menu ရ ှိ transaction history icon
ကှိို နပ
ှိ ်ပါ။ transaction history screen
သှိရ
ို ာက်ရမ
ှိ ည်ဖြစ်သည်။
Transaction အဝင်အထွက်ကှိို All
တွငd် efault ဖပရ မည်ဖြစ်သည်။
IN ကှိိုနပ
ှိ ်ပါက wallet သှိိုအဝင်
မျာားကှိိုသာဖပရ မည်ဖြစ်သည်။
OUT ကှိိုနပ
ှိ ်ပါက wallet
မအထွက်မျာားကှိိုသာ ဖပရ မည်ဖြစ်သည်။
Search ကှိိုနပ
ှိ ်ပါက from date, to date
နင ် transaction type
တှိိုကှိိုရ ွ ားချယ် ကညရ
် န
ှိ င
ှိ ို မ
် ည်ဖြစ်သည်။
အရသားစှိတ် ကညရ
် လှိိုရသာ transaction
ကှိိုနပ
ှိ ်လှိိုက်ပါက transaction detail
ကှိို ကညရ
် နှိင
ို မ
် ည်ဖြစ်သည်။
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Forgot Passcode ( passcode ကမသွော်းခြင့််း)

Forgot passcode button ကှိိုနပ
ှိ ်ပါ။ security question screen ရပေါ်လာပါမည်။user မaccount
ြွငခ
် ျှိ သ
် တ်မတ်ထာားရသာလံိုဖခံ ရ ားရမားခွ ား် မ အရဖြမျာားကှိို ဖြညသ
် င
ွ ား် ပါမည်။
Next button အာားနပ
ှိ ်ပါ။OTP screen ကျလာပါလှိမမ
် ည်။
OTP အာားuserြွငထ
် ာားရသာြို ား် ပ
ံ ါတ်သပှိ
ို ှိ ရပားပါလှိ
ို
မမ
် ည်။OTP ရှိိုက်ထည ် ပပားပါက set passcode screen
ကျလာပါလှိမမ
် ည်။ user မရဖပာင်ားလဲချင်ရသာ passcode အာားရှိိုက်ထညပ် ပား Next buttonအာားနပ
ှိ ် ပါမည်။
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Forgot Passcode ( passcode ကမသွော်းခြင့််း)
passcode ရှိိုက်ထညပ် ပားပါက user ရဖပာင်ားလဲထာားရသာ
new passcode ဖြင ် login ဝင် ပါမည်။
ထှိရ
ို ာက် passcode
ရဖပာင်ားလဲဖခင်ားလိုပ်ရဆာင်ချက်ရအာင်ဖမင်ရ ကာင်ား စာတမ်ား
ရလား ရမ
ှိ ည်ဖြစ်ပါသည်။
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ုငြ
့် ွွဲမျော်းထပ့် မံဖွငလ
့် ှစခ့် ြင့််း

Owner

Cashier
1

Cashier
2

Cashier
3

Cashier
4

uabpay+တွငဆ
် ိုင
ှိ ရ
် င်ဖြစ်သူသည် ဆှိိုငခ
် အ
ွဲ ာားပံပ
ို ါအတှိိုငား် တစ်ခထ
ို က်မကလည်ား ြွငရ
် ပားနှိင
ို ပ
် ါသည်။
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ုငြ
့် ွွဲမျော်းထပ့် မံဖွငလ
့် ှစခ့် ြင့််း

uabpay+ ကှိိုအသံိုားဖပ ဖခင်ားဖြင ်
ဆှိိုငရ
် င်မ မှိမဆ
ှိ ိုင
ှိ ခ
် မ
ွဲ ျာားအာား
အရကာငခ
် မ
ွဲ ျာားြွငက
် ာcashless
cardless paymentမျာားဖြစ်ရသာ
ရငွသွငား် ရငွထတ
ို ်
ရငွလက်ခမ
ံ ျာားလိုပ်ရဆာင်နင
ှိ ို ပ
် ါပ
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ကငွခဖည့်သင
ွ ်း့် ခြင့််း

Wallet ထဲသို ှိ ရငွဖြညသ
် ွငား် မည်ဆိုပ
ှိ ါက MPU card
မလည်ားရကာင်ား 123 services မလည်ားရကာင်ား
Bank accounts မလည်ားရကာင်ား Over the counter
မလည်ားရကာင်ား ထညသ
် ွငား် နှိင
ို ပ
် ါသည်။
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ဘဏ့် အက

ောငထ
့် သ
ွဲ ကငွ
ု လွွဲခြင့််း

uabpay+တွင ် wallet ထဲမပှိက
ို ်ဆမ
ံ ျာားကှိို
Transfer out Function သံိုားကာ uab
ဘဏ်အရကာငန် ငခ
် ျှိတ်ဆက်ပပားလည်ား
သငပ
် က
ှိ ို ်ဆမ
ံ ျာားအာား လွဲရဖပာင်ား
ရပားနှိင
ို ပ
် ါသည်။
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THANK YOU!
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