
በሲስተሙ ላይ ስለተጨመሩ አዳዲስና ጠቃሚ መተግበሪያዎች አጭር መመሪያ 
 

ከአሁን በኋላ በውጭ አገር የሚገኙ የኤጀንሲዎ ወኪሎች (Agents) እርስዎ ሲቪ መላክ ሳያስፈልግዎ ራሳቸው በኢንተርኔት 

ገብተው ከሲስተም ላይ ማየት ይችላሉ፡፡ ለዚህም ለእያንዳንዱ ኤጀንት ወደ ሲስተም ገብቶ የተፈቀደለትን መረጃ የሚያይበት 

የመጠቀሚያ አካውንት (user name & password) ሊፈጠርለት ይገባል፡፡ 

How to Create Agent User (ለወኪል ቢሮ የመጠቀሚያ አካውንት እንዴት እንደሚፈጠር) 

 

1. በተለመደው መንገድ ወደ ሲሰተምዎ ይግቡና ከታች እንደሚታየው “Add User” የሚለውን ቁልፍ ይጫኑ፡፡ 

 

2. ቀጥሎም እንደሚታየው “Add Agent User” የሚለውን ይጫኑ 

 

3. አሁን የሚከተሉትን መረጃዎች በጥንቃቄ ይሙሉ፤ 

a. Agent username: እዚህ የመጠቀሚያ አካውንት የምንፈጥርለትን ኤጀንት /ወኪል እንመርጣለን 

b. Password: ለኤጀንቱ የሚሆን የማንረሳው ፓስወርድ እናስገባለታለን፡፡ 

c. Privilege to see: ኤጀንቱ እርስዎ የፈቀዱለትን ዳታ ማየት ብቻ የሚችል ሲሆን ከተዘረዘሩት ውስጥ 

ይመርጡለታል ማለት ነው፡፡ በመጨረሻም “Save” ያድርጉት፤ 



 

 

How agents can login? 

ኤጀንቱ እንዴት ሲስተም ላይ ገብቶ የተፈቀደለትን ዳታ ያያል? 

1. በመጀመሪያ የሚከተለውን ድረ-ገጽ ይከፍታል፡፡ 

https://agencyplus.net 

2. ከታች እንደሚታየው “Agent Sign In” የሚለውን ማስፈንጠሪያ ይነካል፡፡ 

 

3. አሁን ኤጀንቱ የራሱን አገር ይመርጥና እርስዎ የላኩለትን User Name እና Password በማስገባት ወደ ሲስተም 

መግባት ይችላል፡፡ የኤጀንቱ User Name እርስዎ ወደ ሲስተም ሲገቡ የሚጠቀሙበት የተለመደው የኤጀንሲዎ ስም 

ነው፡፡ Password ግን ለራሱ የሚሰጡት አዲስ ፓስወርድ ነው፡፡  

ማሳሰቢያ፡ User Name እና Password ለኤጀንቱ ከመላክው በፊት በራስዎ መሞከር ያስፈልጋል፡፡ 

 

https://agencyplus.net/


 

 

What can agents see? ኤጀንቶች ምን መረጃ ማየት ይችላሉ፡፡  
 

ኤጀንቶች የመጠቀሚያ አካውንት ሲፈጠርላቸው የተፈቀደላቸውን መረጃ ብቻ ማየት የሚችሉ ሲሆን መረጃ ማስገባትም ይሁን 

መለወጥ በፍጹም አይችሉም፡፡ 

 

ማሳሰቢያ፤ መረጃዎች ለኤጀንቶች በትክክል እንዲታይ “Employee Status” በትክክል መሰራት የኖርበታል፡፡ ለምሳሌ ለበረራ 

ዝግጁ የሚለው ላይ የሚታዩት Employee Status እስከ “Plane Ticket Received” ድረስ መሰራት አለበት፡፡ 



ሲቪ ለመስራት የተደረገ ማሻሻያ 

Step: Forms & Letters -> Add/Edit CV data 

አሁን የተከበበው ላይ ወኪሉን (ኤጀንቱን) ይመርጣሉ፡፡ የተሰራው ሲቨ የሚታየው እዚህ ላይ ለተመረጠው ኤጀንት ብቻ ነው 

የሚሆነው፡፡ ነገር ግን Hide የሚለውን ከመረጥን ሲቪው ከሁሉም ኤጀንቶች ይደበቃል ማለት ሲሆን All in … ከተመረጠ 

ደግሞ ሰራተኛዋ ባመለከተችበት አገር ያሉ ሁሉም ኤጀንቶቻችን ማየት ይችላሉ ማለት በመሆኑ ከአንድ በላይ ቪዛ ሊመጣ 

ስለሚችል ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ ለምሳሌ አንድ ሰራተኛ ቪዛ ከመጣላት በስህተት በድጋሚ አሰሪ እንዳይፈለግላት Hide 

ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ 

  



 

ማህበራዊ ጉዳይ የጠየቀውን አዲስ ሪፖርት ከሲስተሙ ለማውጣት 

በሚከተለው ቅደም ተከተል ሁለት ሪፖርቶች በአንደ ገጽ ላይ ይወጣሉ፡፡ የሚፈልጉትን ፕሪንት አርገው መጠቀም ይችላሉ፡፡ 

Steps:  

Views & Reports  Periodic Report (MOLSA) Select Month, Year and Report Date  Next 

ማሳሰቢያ፤ መረጃዎች ሪፖርት ላይ በትክክል እንዲታዩ “Employee Status” በትክክል “Departed /Flew” እስከሚለው ድረስ 

መሰራት አለበት፡፡ 

ኢንሱራንስ ዳታ ኮፒ ለማድረግ 

የኢንሹራንስ ዳታ የህብረት ባንክ ኦንላይን ሲስተም ላይ ለማስገባት ከራስዎ ሲስተም ላይ የገባውን ዳታ ኮፒ/ፔስት በማድረግ 

መሙላት ይችላሉ፡፡ ሲስተም ላይ ከታች የሚታየውን ቁልፍ ጨምረንለዎታል፡፡ 

 

 


