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www.Linkedin.com 

�រយល់ដឹងអំពី

2010-2011



បនា បប់មក ស់មចមចេលកបបស ចូុកJoin Now កចនាះអមកនុ ងកចនលឃ ាី ផុ បនា បបច�បូ
ែដេូផរសវចអះអមបផចេឃញ់េមលក� ដសមូុចង់

2010-2011
 ស់មចមចេលកបបស ចូុកContinue ចដល់ ្លបកនរចេងកប page ់ួច�បូ



2010-2011

 ស់បផចេឃ Password ចដល់ ្ល��ួេងកងរ confirm ញ់រា Email ែដេចលមះអម
ងកបផចេឃកកចេលបនា បប់ មមចមចេលបបស ចូុកFind Contacts ចដល់ ្លែ សមរមចេឈ ា
Contacts ែដេចលុ ម បុបបួេចគមសេរួ់ ជ់ួចលុ



ចលុ ��ួេងក ាី ផុ កកែដេចលុ ងកែ សុរមចនលឃក ស់មចមចេលេមីពកAdd 
Connection(s)  ចដល់ ្លី ភ បបចេងកប់នូ នរប បចលុ

2010-2011



ចលុ ងកចនលឃ ាី ផុ ដសមូុចង់កកែដេ ់ ចអចលុ បបួេេួមចគក ភី បប់ម
ងកបចលុ វ នឃក
 ស់មចមចេលបបស ចូុកInvite to Connect

2010-2011



ចលុ ងកមសេ់មដេបក ាី ផុ ់ួែដេ ់ ចអចលុ send Invitations ចដល់ ្ល
ចអចគេបេ់

2010-2011
 ស់មចមចេលេមីកSend Invitation



ាី ផុ ចកាបបភ មបពកងរបបួេរប បចលមះអមូ�វងកប�ភស កចេកចេល ស់មចមចេល
េមីកChoose Basic កមផចេាងរចបលង បកfree

2010-2011



 ស់មសេចេងកប Email កចដល់ ្លកconfirm ចេលមចមញ់ ប� េរឃ

2010-2011



ចលុ កនុ ��ួេងក ាី ផុ ់ួចយមអចុកLinkedin ចអចលុ មចមចេលេមី confirm

2010-2011
 ស់បផចេឃpassword កនុមចមចេលេមីពSign in ចដល់ ្ល log មសេកកLinkedin



2010-2011

ឬចលុ អមមសេងកញ់រា website www.Linkedin.com កម៏ងកកចលុ កនុ
ចនលឃ ាី ផុ ់ួច�បូតដសមកនុ ាី ផុ ដផបសុែដរ

 ស់មចមចេលេមីព sign in ចដល់ ្លមសេកចេងកបកweb រប ប Linkedin  ែដរ

http://www.linkedin.com/�


ចលុ កនុ ��ួេងក ាី ផុ ់ួដសមកនុចេេចលុ confirm   ែដរ

2010-2011

 ស់បផចេឃpassword កនុមចមចេលេមីពSign in ចដល់ ្ល log មសេកកLinkedin
ចលុ កនុ ��ួេងក ាី ផុ ់ួចយមអចុ Linkedin គឺ ាី ផុ interface  រប បចលុ



ចកាជ interface រប បចលុ កែដេចលុ អមចបលង បងកញ់មនូ នកចចចលុ អម
Add Connections កនុ អមះសលីងក
ជបកនរចេចកាះអមកនុ ងកចរបកជ់ួមួ់ ្រច ផង�េលងរចបលង បកLinkedin

2010-2011



         ច់កកនុ  នម្ចលុ គួរែ សុេបេលកTools  ផុ ចនា នកពចូលតតកគចកបចុណក�
ះសល្ �ា?
      ចលុ ចបបចេនល់  នម្ Tool Profile  ជដផបសុកកមអចុ Profile  ងកែមមចមឃជេលរបចរ�
ច�បូគកឺក Edit My profile កនុ View profile.
      ដផបសុែ សុេបេល Edit My profile    នក
   

2010-2011
ចយ ាី ផុ ចកាចលុ អមែមរេកូតករប ប្រច ផងកកញ់ះសលែដេ្រច ផម បុែមរក



មផែកម View profile វ នឃគបឺង ឃេកូតក ផុ ះ បកែដេចលុ ងកបផចេឃកងេេល
ចលុ ចបបចេនល់ Register ដផបសកុ
បកន់ មច�បូចលុ នផំ អ  នម្ះផេលកTool Recommendation  ច�បូកក ស់មចមចេលក
profile បនា បប់មកមចមចេលេមី Recommendation  ចលុ កនុ ��ួេងក ាី ផុ កដសម
ូុចង់កក

2010-2011



ចកាគឺជងរបផចេឃេលងរ��ួេងកងរបបភ មបកះផេល់ ច្របរឬកកះផេល លរប បះអម
មសេបផចេឃចេឈ ាកនុ ះចលែ ម់េកចេលចណល ចរ ល បចរ�់ួមអចុមផចច់ ផុ ះ បូុ
ចង់កញ់បចរ�បកងរបបភ មបរប បចលុ កបនា បប់ម ស់មចមចេលេមីព continue

2010-2011



មសេបចុ�លូ េលងរបបភ មបរប បះអមកចេល ស់ចណល ចរ ល ញ់េលរបចរ�ូុចង់កកនុ  រ
ច រកសវះសលែដេជ profile រប បះអមចយមអចុWritten Recommendation
បនា បប់ ម ស់មចមចេលេមី send or Cancel

2010-2011



2010-2011

បនា បបេលងរបផចេឃចេលចលុ ��ួេងក ាី ផុ sign in ់នុ ច�បូ ស់ចធសលងរ sing in 
មសេ់នុ ច�បូ

ចលុ កនុ ��ួេងក ាី ផុ ចដល់ ់នុ ច�បូ ចយ slide បនា បប



 ស់បកន នម្ចេចេល Tool Contacts  ជបកនច�បូកពចូលមអចុ Tool  ចកាតកះសល្ �ា?

2010-2011



បនា បប់មចលុ  នម្េលរ Tool Contacts បកនរបនា បបច�បូក កកចកាជ ាី ផុ កMy connection
ាី ផុ ចកាកកគឺជ ាី ផុ ់ួែដេបង ឃេល់ នូ នែដេតកមអចុ Contact រប បចលុ ក ក កក

2010-2011



imported contacts   គឺជ ាី ផុ ់ួែដេ ត ចអចលុ បបួេ់ម connect   ដផបសុកក
ចលុ ូ�វមចមចេលេមីព select All  ចដល់ ្ល selectមកកចេឈ ា់នូ នរប បចលុ
ចេល ស់មចមចេលេមីកinvite selected Contacts  ចដល់ ្ល send Request  ចេងកបេមួចគ
ចេលរុចផេួមចគេបេ់ accept  េលកRequest  ករប បចលុ ក

2010-2011



ចយមអចុ Tool Profile Organizer  ចកាកគមឺ បុចអចលុ ចេសលងរ Upgrade កកសវេកូ តកះសល
ែដេម បុ Upgrade  ដសមជកកងរបចុ�លូ folder កកនុ ងរ រច រកម បូ ផំេបកកនុកបង ឃ
ះផេលបវូនរសប ចុលបកែដេចលុ ម បុ Upgrade 
កកកកចេលងរ Upgrade តកេលរបចរ�កគឺងរ Upgrade ះ បេចកកនុក Upgrade ់នកះ ប
េច

2010-2011

 ស់មចមចេលបបស ចូុក Upgrade Now or Start Free Trial ចបល
មចមចេលបបស ចូុកកUpgrade Now ះអមកនុ ��ួេងក ាី ផុ



ាី ផុ ចកាបង ឃេលូ ផបេែដេចលុ ម បុ Upgrade  
ចបលមចមចេល ាី ផុ Start Free Trial ចលុ កនុ ចនលឃ ាី ផុ ់ួច�បូគឺ

2010-2011



ាី ផុ ចកាជ ាី ផុ Free   ផរបបះអមបង ឃះផេលរ Profiels  រប បះអម ផុ ះ បកបមចែកនះអមតក
ចេេូត់ ែូក២៩កបេ� ផរបប Profiels  រប បះអមកេលចេាះអមចណល ចរ ល កមចមចេលេមី Start 
Free Trial ចេលចលុ អម upgrade ងកកកឬេបដតុ បែកន់ កចេេមចមចេលេមី learn 
more

2010-2011

បនា បប់មចលុ  នម្ចេចេល Tool Network Statistics ជបកនច�បូ



ូុចង់ចកាកគបឺង ឃះផេល ននូនែដេតកចយមអចុ Network រប បះអមកកពចូលមផកួក
User  ចយមអចុ connection រប បះអមចមលកចឡលុ ដេបមផរ នូ ចក?

2010-2011



តបង ឃេល ននូនចយមអចុបច� ់ួមផកួកដសមជក

2010-2011



 ស់បកន នម្ចេចេល Tool Add Connection បកនច�បូ
Tool Add Connection ចកាគមឺ បុចអចលុ Add Connection បែកន់ ច�បូ
 ស់តEmail Addresses ចេលមចមចេលេមីព send Invitations

2010-2011



ចលុ េបដតុ េល Tool Colleagues បកនច�បូ
Tool ចកាម បុចអចលុ កែ សុរមះអមែដេចលុ  ស េបចេល់នក កបងក
connected ះអមមសេមអចុ Linkedin

2010-2011

ចលុ េបដតុ េល Tool Classmates បកនច�បូ
Tool ចកាម បុចអចលុ កែ សុរម់នូ នរួ់ ពអ មបែដេ់នក កបងក connected ះអមមសេ
មអចុ Linkedin



មផែកម Tool People You May Know កចកាវ នឃគមឺ បុចអចលុ ែ សុរម់កច សច
ែដេចលុ  ស េបចេល Connect េួមំ បូ

2010-2011

 ស់ នម្ចេចេល Tool Group ់នុ ពចូលតកកកTool ះសល្ �ាចយមអចុចនាក?



Tool  ចកាម បុបង ឃះផេលក Groups  រប បះអមកពចូលះអមតកក member of Groups   ែដរឬ
ះ បូតកច�ក?

2010-2011



Tool  ចកាម បុបង ឃះផេលកងរេនីម្កកនុ ងរចធសលញ់កកតកកកពកចលុ នផំ អ េនីម្
ចេលចលុ នផំ អ ចធសលញ់ះសលែដេចលុ ងកេនីម្

2010-2011



Tool  ចកាចលុ អម Search Groups ងកចេលអមកចណល ចរ ល កAll catagories 
ងកចមលកបចរ�កចេលអមកចណល ចរ ល កី ងកញ់ងរ ផចរមមនូ នរប បះអម

2010-2011



  ស់មចមកកកTool Create Group ចេលបផចេឃងរ sign in  ជេឈលកចលុ កនុ ��ួេងក
ាី ផុ ចអចលុ បចុ�លូ Group

2010-2011



ចកាជ ាី ផុ ចអចលុ បចុ�លូ Group  ស់បផចេឃេមលក� ូុចង់

2010-2011



បនា បបេលងរបផចេឃកេកូតកករមួរេបចេល ស់មចមចេលេមីកCreate Group

2010-2011



 ស់បកន នម្ចេចេល Tool Jobs បកនច�បូ

2010-2011

Tool  ចកាចលុ អម Search រមបចរ�ចេឈ ាកងរងរកឬេមីកឬកចេឈ ាមួ់ េបចកងក
 ស់បផចេឃកមសេមអចុកKeywords ចេលមចមចេលេមី Search



មផចេា Tool  My Jobs វ នឃមអចុមរកល ះអមងកsave Job តកនុ បង ឃចយ�លចកាកែូ
មផចេា ាី ផុ ចកាវ នឃគឺ់ នកងក save Job ចនាច�

2010-2011



មផចេា Tool  Advanced Search វ នឃគមឺ បុចអះអម Search ចអងក
ម្ បល បចេលេនូ ងមដក ស់បផចេឃេកូតកកចេលមចមចេលេមីពក Search 

2010-2011



 ស់បកន នម្ចេចេល Tool Inbox បកនច�បូ
មរកល តក Massages តកនុ បង ឃចយមអចុ Inbox ចកាក

2010-2011



Tool ចកាម បុចអចលុ កែ សុរមះអមែដេចលុ  ស េបចេល connec t ចេងកប
េួមចគ

2010-2011



ចកាជ Tool More…ម៏ជ Tool មចុចងចគែដេតកចយមអចុ linkedin កែដរ
ចលុ អមចេឈ ាកមួ់ េបចកកកនុ �លមែក�ុ ករប បមួ់ េបច់កក ស់មចមចេលេមី search 
Companies

2010-2011



មផែកម Tool  ចកាវ នឃះអមអម ួរកកនុ កចេ�ល ផកួរកងកូុចង់

2010-2011



សូមអរគណុ !

2010-2011
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