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ດາວ ໂຫຼດ ແອັບ Time4CareTM  

ໄປ ທີ່  App Store ໃນ ອຸ ປະ ກອນ Android ຫຼື  iOS ຂອງ ທ່ານ.

Tap on Search (ແຕະ ທີ່  ຄ້ົນ ຫາ.)

ໃນ ປ່ອງ ການ ຄ້ົນ ຫາ, ພິມ: Time4Care. 

ດາ ວ ໂຫຼດ/ຕິດ ຕ້ັງ ແອັບ Time4Care.

ເມື່ ອ ດາວ ໂຫຼດແອັບ ພ ລິ ເຄ ຊັນ ແລ້ວ, ແຕະ ທີ່  ໄອ ຄອນ ແອັບ ເພ່ື ອ 
ເປີ ດ.
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ແອັບມື  ຖື  EVV TIME4CARE™ 
ຄ� າ ແນະ ນ� າ ສະ ບັບ ຫຍ� ້

ດາວ ໂຫຼດ ແອັບ

ເຂົ ້ າສູ່ລະບົບ ຫຼື  ລົງທະບຽນ

ຖ້າ ຫາກ ທ່ານມີ  ບັນ ຊີ  ຜູ້ ໃ ຊ້ 
ຂອງ IPOne Portal 
ແລ້ວ, ທ່ານສາມາດເລີ່  
ມໃຊ້ງານໄດ້ເລີ ຍ! ພຽງ 
ແຕ່ ເຂົ ້ າ ສູ່ລະ ບົບແອັ 
ບດ້ວຍ ຊື່  ຜູ້ ໃຊ້ ແລະ ລະ 
ຫັດ ຜ່ານ ອັນ ດຽວ ກັນ ທີ່  
ທ່ານ ໃຊ້ຢູ່ ແລ້ວ.

ຖ້າ ຫາກ ທ່ານ ບ�່  ມີ  ບັນ ຊີ , 
ທ່າ ນ ສາ ມາດ ສ້າງ ໄດ້ ດ້ວຍ 
ການ ແຕະ
ລົງ ທະ ບຽ ນ ໃນໜ້າ ເຂົ ້ າ ສູ່ 
ລະ ບົບແອັບ.

ເມ ນູ ແລະ ຄຸນ ສົມ ບັດ
ຊ່ົວ ໂມງ - ຈັດ ການລາຍ ການ ເຂົ ້ າ ຊົມ 
ປະ ຈ� າ ວັນ ຂອງ ທ່ານ ແລະ ໃສ່ ເວ 
ລາຂອງ ທ່ານ

ງວດການ ຈ່າຍ ເງິ ນ - ເບິ່ ງ ກຸ່ມ ທັງ ໝົດ 
ຕາມງວດ ການ ຈ່າຍ ເງິ ນ

ການ ແຈ້ງ ເຕືອນ - ເບິ່ ງ ຂ� ້  ຄວາມ ສ� າ 
ຄັນ

ການປ້ອນເຂົ ້ າທີ່ ບັນທຶກແລ້ວ - ເບິ່ ງ 
ບັນ ທຶກ ທັງ ໝົດ ຖ້າ ຫາກອັອບລາຍ

ເພ່ີມ ເຕີມ - ເຂົ ້ າ ເຖິງ ກ່ຽວ ກັບ ພວກ 
ເຮົ າ, ຕິດ ຕ�່  ພວກ ເຮົ າ, ສ� າ ຜັດ ID 
ແລະ ອອກ ຈາກ ລະ ບົບ

ຈຸ ດ ສ� າ ຄັນ 

ຜູ້ ໃຫ້ ບ�  ລິ  ການ ບັນ ທຶກ ເວ ລາເຂົ ້ າ  ແລະ ອອກວຽກ 
ຕາມ ເວ ລາ ຕົວ ຈິ ງ ເພ່ືອ ບັນ ທຶກ ເວ ລາ ເຮັດ ວຽກ.

ການ ສົ່ ເອກະສານຕິດຕາມເວລາແມ່ນບ�່  ຈ� າ 
ເປັນ ອີ ກ ແລ້ວ.

ຈະບັນທຶກສະຖານທີ່ ພຽງແຕ່ເວລາແຈ້ງເຂົ ້ າ ຫຼື  
ແຈ້ງອອກເທ່ົານ້ັນ.

ສະ ຖານ ທີ່  ບ�່ ຖື ກ ຕິດ ຕາມ ໃນ ລະ ຫວ່າງ ການ ເຂົ ້  າ 
ເບິ່ ງ ຫຼື  ເວ ລາ ອື່ ນໆ.
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ຜູ້ ໃຫ້ ບ�  ລິ  ການ | ປ້ອນເວລາເຂົ ້ າເຂົ ້  າ ເພ່ືອ ບັນ ທຶກ ເວ ລາ ຂອງ ທ່ານ 

01
ແຕະ ປ້ອນເວລາ ຢູ່ໜ້າຈ�  ຊ່ົວ ໂມງ.

ເລື ອກ ລູກ ຄ້າ ທີ່  ທ່ານ ເຮັດ ວຽກ ໃຫ້ ໃນ ລະ 
ຫວ່າງ ຜຽນ ນ້ັນ.

02
ຄ ລິ ກ ໃສ່ ປະ ເພດ ຂອງ ບ�  ລິ  ການ ທີ່  ທ່ານ 
ຈະ ໃຫ້ ແກ່ ບຸກຄົນ ນີ ້ .

03
ອີ ກທາງ ເລື ອກ ໜ່ຶງ ເພ່ືອ ບັນ ທຶກ ຊ່ົວ 
ໂມງ: ປ້ອນ ເວ ລາ ດ້ວຍ ຕົນ ເອງ. 

*ສະ ຖານ ທີ່  ຈະ ບ�່  ປະ ກົດ ຂຶ ້ ນ ຫຼື  ຖື ກບັນ 
ທຶກ
ແຕະ ເວ ລາ ເລີ່ ມ ຕ້ົນ ເພ່ືອ ບັນ ທຶກ 
ການເຂົ ້ າ ເບິ່ ງຂອງ ທ່ານຕາມເວ ລາ 
ຕົວຈິ ງ.

*ສະ ຖານ ທີ່  ຈະ ຖື ກ ບັນ ທຶກ.

04
ແຕະ ເວ ລາ ສິ ້ ນ ສຸດ ໃນເວລາສິ ້ ນສຸ 
ດການລົງຕິດຕາມ

05
ແຕະ ສ່ົງ ເມື່ ອ ທ່ານ ທົບ ທວນ 
ຂ� ້ ມູນການລົງຕິດຕາມ ຂອງ ທ່ານ.

06
ການເຂົ ້ າໄປຂອງທ່ານຈະຖື ກສ່ົງໄປ 
ທີ່ ງວດການຊ� າລະ ແລະ ຈະສະແດ 
ງໃນໜ້າຈ� ຊ່ົວໂມງ. ແຕະການປ້ອ 
ນເຂົ ້ າເພ່ືອແກ້ໄຂ ຫຼື  ເບິ່ ງ.

ໄປທີ່ ໜ້າຈ� ງວດການຊ� າລະເງິ ນເພ່ື 
ອເບິ່ ງເອກະສານຕິດຕາມເວລາຂອ 
ງທ່ານ.
* ບ�່ ຈ� າເປັນຕ້ອງສ່ົງເອກະສານຕິດຕາ
ມເວລາ 
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ຄຸນສົມ ບັດ ອື່ ນໆ
ການ ແຈ້ງ 
ເຕືອນ

ແຕ ະ ການ ແຈ້ງ 
ເຕືອນ ໃນ ເມ ນູ 
ພ້ືນ ຖານ ເພ່ືອ 
ເບິ່ ງ ການ ແຈ້ງ 
ເຕືອນ.

ເພ່ີມ ເຕີມ

ແຕະ ທີ່  Touch ID 
ໃນໜ້າ ຈ�  ເພ່ີມ ເຕີມ...  
ເ ພ່ືອ ເປີ ດໃຊ້ ງານ ຫຼື  
ປິ ດໃຊ້ ງານ ການ ເຂົ ້ າ ສູ່ ລະ 
ບົບ ດ້ວຍ  Touch ID.

Touch ID ອະ ນຸ ຍາດ ໃຫ້ 
ທ່ານ ເຂົ ້ າ ສູ່ ລະ ບົບ ຢ່າງ 
ປອດ ໄພ ດ້ວຍ ການ ນ� າ ໃຊ້ 
ລາຍນິ ້ ວ ມື  (ຖ້ານ� າໃຊ້ 
ໄດ້ໃນອຸປະກອນຂອ 
ງທ່ານ).

ແຕ ະທີ່  ເພ່ີມ ເຕີມ... ໃນ 
ເມ ນູ ພ້ືນ ຖານ, ເພ່ືອ ເບິ່ ງ 
ຂ� ້  ມູນ ເພ່ີມ ເຕີມ. ແຕະ ທີ່  
ແຕ່ ລະ ລາຍ ການ ເ ພ່ືອ 
ເບິ່ ງ ລາຍ ລະ ອຽດ.

ຜູ້ ໃຫ້ ບ�  ລິ  ການ | ງວດ ການ ຈ່າຍ ເງິ ນ
ແຕະ ລູກ ສອນ ຖັດ ຈາກ ຊື່  
ເພ່ືອເບິ່ ງ ການເຂົ ້ າໄປສ� າ ລັບ ສະ 
ມາ ຊິ ກ ຄົນ ອື່  ນໆ.

ແຕະ ທີ່  ລູກສອນຂວາມື  ຫຼື  ຊ້າຍ 
ຖັດ ຈາກ ປະ ຕິ ທິນ ວັນທີ ເພ່ືອ  
ເ ລື ອກງວດ ການ ຈ່າຍ ເງິ ນ ອື່ ນ.

ແຕະ ການປ້ອນເຂົ ້ າ ເພ່ືອເບິ່ ງ 
ຫຼື  ແກ້ໄຂ.

ການໂທເພ່ືອ ຂ� ຄວາມ ຊ່ວຍ ເຫຼື ອ
ຖ້າ ຫາກ ທ່ານ ຕ້ອງ ການ ຄວາມ ຊ່ວຍ ເຫຼື ອ ໃດໆ ຫຼື  ມີ  ຄ� າ ຖາມ ໃນ ຂະ ນະ ທີ່  ນ� າ 
ໃຊ້ Time4Care, ກະ ລຸ ນາ ໂທ ຫາ ສູນ ບ�  ລິ  ການ ຂອງ ພວກ ເຮົ າ ຕາມ ເບີ  ໂທ 
ດ່ັງ ຕ�່  ໄປ ນີ ້  ສ� າ ລັບ ພາ ສາ ທີ່  ທ່ານ ຕ້ອງ ການ: 
ອາຣັບ: 1-844-885-6915

ກ� າປູເຈຍ: 1-844-240-1524

ຈີ ນກວາງຕຸ້ງ: 1-844-240-1525

ອັງ ກິດ: 1-844-240-1526

ເກົາຫຼີ : 1-844-240-1527

ລາວ: 1-844-240-1528

ຈີ ນກາງ: 1-844-240-1529

ລັດ ເຊຍ: 1-844-240-1530

ໂຊ ມາລີ : 1-844-240-1531

ສະເປນ: 1-844-240-1532

ຕາ ກາ ລັອກ: 1-844-240-1535

ຢູເຄຣນ: 1-844-240-1533

ຫວຽດ ນາມ: 1-844-240-1534

ສ� າ ລັບ ຜູ້ ພິ ການ ທາງ ຫູ ແລະ ການ ໄດ້ ຍິ ນ (TTY): TTY 1-800-360-5899

Touch ID.


