ຄູມືການຕິດຕັ້ງງລະບົບ GFIS ເພື່ອຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວລົງບັນຊີໃນລະບົບງບປະມານ ແລະຄັງ
ເງິນແຫງຊາດປະຈາສົກງບປະມານ 2015-2016
ຄູມນ
ື ້ີ ແມນປະກອບມີ 3 ຂັ້ນຕອນ ແລະລາຍລະອຽດແຕລະຂັ້ນຕອນມີດ່ງັ ລຸມນີ້:
1.) ການເຂົ້າຫາແບບຟອມ Net Manager
ໃຫທານຄິກເຂົ້າໄປທີຄ
່ າສັ່ງ Start > All Programs > Oracle – OraClient10g_home1 > Configuration
and Migration Tools > Net Manager
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2.) ການການົດຊື່ໜວຍແມ ( Server name )
2.1 ການການົດຊື່ lagfis ໃສກັບຟອມ Net Service Name
ໃຫທານຄິກໃສເຄື່ອງໝາຍ + ສີຂຽວຢູເບື້ອງຊາຍຂອງຟອມ Net Manager ແລວຈະປະກົດເຫັນຫອງ Net Service
Name ຈາກນັ້ນໃຫທານພິມຄາວາ: lagfis ໃສຫອງດັ່ງກາວ ແລວ ຄິກປຸມ Next 1ຄັ້ງ ເພື່ອກາວເຂົ້າໄປສູຂັ້ນຕອນ2.2
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2.1

1

2.2 ການການົດໝວດເຄືອຂາຍ 172.16.0.6 ໃສກັບຟອມ Host Name
ຫລັງຈາກທີທ
່ ານໄດການົດຊື່ lagfis ຢູໃນຂັ້ນຕອນ2.1 ແລວ, ແມນໃຫທານການົດໝວດເຄືອຂາຍ 172.16.0.6 ໂດຍການ
ຕີຕວ
ົ ເລກດັ່ງກາວໃສກັບຫອງ Host Name ແລວກ່ຄກ
ິ ປຸມ Next ອີກ1ຄັ້ງ ເພື່ອກາວເຂົ້າໄປສູຂັ້ນຕອນ2.3

2.2

2.3 ການຢັ້ງຢືນການການົດຊື່ Server name
ໃຫທານພິມຄາວາ laomof ໃສຫອງ Service Name ແລວຄິກປຸມ Next ອີກ1ຄັ້ງ ເພື່ອກາວເຂົ້າໄປສູຂັ້ນຕອນ2.4 ຄືຂ້ນ
ັ
ຕອນສຸດທາຍຂອງການການົດຊື່ໜວຍແມ Server name.

2.3
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2.4 ການຢັ້ງຢືນ ( Finish )
ແມນຂັ້ນຕອນສຸດທາຍຂອງການການົດຊື່ Server name ພາຍຫລັງທິ່ທານໄດປະຕິບດ
ັ ຂັ້ນຕອນທີ 2.3 ແລວ ຄືພຽງແຕ
ທານຄີກປຸມ Finish ຖືວາທານດາເນີນການການົດຊື່ສາເລັດ.

2.4
3.) ການການົດ ແລະການສາງໂຟນເດີ MOF
3.1 ການການົດໂຟນເດີ GFIS ຢູໃນໂຟນເດີ MOF
ສາລັບສົກປີງບປະມານ 2015-2016 ນີ້ທາງສູນເຕັກໂນໂລຊີຂ້ມນ
ູ ຂາວສານການເງິນ ແມນຈະໄດມີການດັດແກຂ້ມນ
ູ ໃນ
ໂຟນເດີ MOF ເຊິ່ງເປັນບອນເກັບມຽນຂ້ມນ
ູ ຂອງການນາໃຊລະບົບຄຸມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈາຍງບປະມານແຫງລັດ ( GFIS )
ແລະຢູໃນໂຟນເດີ MOF ປະກອບມີ: ໂຟນເດີ GFIS ສາລັບນາໃຊເຂົ້າໃນການບັນທຶກຂ້ມນ
ູ ຂອງສົກງບປະມານນະປະຈຸບນ
ັ
ແລະ ໄດການົດເອົາໂຟນເດີ GFIS ທີ່ມກ
ີ ານລົງທາຍດວຍຕົວເລກ 4 ຕົວ ສາລັບເບິ່ງຄືນການເຄື່ອນໄຫວຂອງສົກປີງບປະມານປີ
ຜານມາ.
ຕົວຢາງ:
ໂຟນເດີ GFIS_1314 ແມນສາລັບຄືນການເຄື່ອນໄຫວຂອງສົກປີງບປະມານ 2013-2014.
ໂຟນເດີ GFIS_1415 ແມນສາລັບຄືນການເຄື່ອນໄຫວຂອງສົກປີງບປະມານ 2014-2015.
3.2 ການສາງໂຟນເດີ GFIS ຢູໃນໂຟນເດີ MOF
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3.2.1 ໂຟນເດີ GFIS ນາໃຊເຂົ້າໃນການບັນທຶກຂ້ມນ
ູ ຂອງສົກງບປະມານນະປະຈຸບນ
ັ ຄື: 2015-2016 ແມນໃຫທານ ຄິກເຂົ້າ
ໄປໃນໂຟນເດີດ່ງັ ກາວ ແລວເຂົ້າໄປເປີດອານຊື່ເອກະສານ gas.ini ເພື່ອດັດແກຂ້ມນ
ູ ທີ່ຂຽນວາ: Server name=laomof
ໂດຍການປຽນຈາກ laomof ມາເປັນ lagfis ພຽງແຕທານຄິກໃສຫົວຂ້ Edit > Replace ແລວພິມຄາ ວາ: laomof ໃສ
ຫອງ find what ແລະພິມຄາວາ: lagfis ໃສຫອງ Replace with ແລວຄິກໃສ Replace All ຈາກນັ້ນໃຫທານກົດ
Save ເພື່ອຢັ້ງຢືນການດັດແກ.
3.2.2 ໂຟນເດີ GFIS_1415 ສາລັບການເບິ່ງຂ້ມນ
ູ ຂອງສົກງບປະມານປີຜານຄື: 2014-2015. ກອນອື່ນໝົດແມນໃຫທານ
ສາເນົາຂ້ມນ
ູ ( copy ) ໂຟນເດີ GFIS, ຈາກນັ້ນໃຫທານປຽນຊື່ ໂຟນເດີ GFIS - Copy ມາເປັນ ໂຟນເດີທີ່ມຊ
ີ ່ວ
ື າ:
GFIS_1415 ແລະໃຫທານຄິກເຂົ້າໄປໃນໂຟນເດີດ່ງັ ກາວ ແລວເຂົ້າໄປເປີດອານຊື່ເອກະສານ gas.ini ເພື່ອດັດແກຂ້ມນ
ູ ທີ່
ຂຽນວາ: Server name=lagfis ໂດຍການປຽນຈາກ lagfis ມາເປັນ fy1415 ພຽງແຕທານຄິກໃສຫົວຂ້ Edit >
Replace ແລວພິມຄາ ວາ: lagfis ໃສຫອງ find what ແລະພິມຄາວາ: fy1415 ໃສຫອງ Replace with ແລວຄິກໃສ
Replace All ຈາກນັ້ນໃຫທານກົດ Save ເພື່ອຢັ້ງຢືນການດັດແກ.

4.) ການສາງ Shortcut
ແມນໃຫທານຄິກເຂົາ້ ໄປໂຟນເດີທຕ
ີ່ ອງການສາງ Shortcut ອອກມາສະແດງໄວໃນໜາຈຄອມພິວເຕີຂອງທານ Desktop.
ຕົວຢາງ:
ໂຟນເດີ GFIS ເຂົາ້ ໄປທີໂ່ ຟນເດີດງ່ັ ກາວ ແລວຄິກໃສຟອມ ( Application ) ທີຕ
່ ອງການໃຫສະແດງອອກມາຢູໜາຈຄອມ
ພິວເຕີຂອງທານຄື: 1) ຄີກເມົາຂວາມືໃສຟອມ expend.exe, 2) ເລືອ
່ ນໄປຄີກໃສຫົວຂ້ Send to ແລະ3) ເລືອກຄິກໃສ
ຫົວຂ້ Desk top (Create shortcut)
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ລາຍລະອຽດເພີມ
່ ຕືມ
່ ທານສາມາດຕິດຕ່ມາໄດທີເ່ ບີໂທລະສັບດັງ່ ລຸມນີ:້
ທ. ມະນີວງົ ອາພອນພົງ

020 9877 7771

ທ. ນັນທະພົງ ທິລາວັນ

020 2220 5253

ນ. ບັງອອນ ວລະສານ

020 5448 6968
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