
X Pay Fixation Consultant Ver 1.21 User Guide
മമാകകമാസസ

കപേ ഫഫിക്കസഷന് കണ്സള്ട്ടനസ  മമാകകമാസസ എകനേബ്ള്ഡസ  എക്സല് വര്കസ ഷഷീറമാണസ.  അതുകകമാണ്ടു തകന്നെ ഇതഫികല

ബട്ടണുകകളെലമാല്ലാം പ്രവര്തഫികണകമങഫില് എക്സല് ഓപ്ഷനേഫില് മമാകകമാസസ ഇകനേബഫിള് കചെകയ്യേണ്ടതുണ്ടസ.
എക്സല് 2007/2010 കവര്ഷനേഫില് മമാകകമാസസ ഇകനേബഫിള്  കചെയ്യേമാന് ടഫി.ഡഫി.എസസ കണ്സള്ട്ടനസ തുറക്കുകമ്പേള് വരുന്നെ

കസകക്യൂരഫിറഫി വമാണഫില്ലാംഗഫില് Enable Content എന്നെഫിടതസ കഫികസ കചെയമാല് മതഫി. എക്സല് 2003 കവര്ഷനേഫില് Excel Option>>
Security>>Macros ല് കപേമായഫി മമാകകമാസസ ഇകനേബഫിള് കചെയ്യേമാവുന്നെതമാണസ. 

കഹമാല്ലാം കപേജസ
മമാകകമാസസ ഇകനേബഫിള് കചെയ്തു കഴഫി ഞമാല് കഹമാല്ലാം കപേജഫില് എത്തുന. സുരക്ഷയ്ക്കു കവണ്ടഫി കലമാഗഫിന്   Password നേല്കുക.

ഇതഫിനേമായഫി കഹമാല്ലാം കപേജഫില്  "Create password” എന്നെ ബട്ടണ് അമര്ത്തുക. തുടര്ന്നെസ വരുന്നെ വഫിന്കഡമായഫില് യൂസര് കസലകസ
കചെയ്യേണല്ലാം.  Guest,  User  എന്നെഫിങ്ങകനേ  രണ്ടസ  യൂസര്  ആണുള്ളതസ.  ഓകരമാ  യൂസര്ക്കുല്ലാം  വവ്യതവ്യസ്ത  ആക്സസസ  റററസ  ആണസ
നേല്കഫിയഫിരഫിക്കുന്നെതസ.   Guest  നു റഫികപമാര്ട്ടുകള് മമാത്രകമ  കമാണമാന് സമാധഫിക.  ഡമാറ എനര്  കചെയ്യേണകമങഫില്  User  കസലകസ
കചെയ്യേണല്ലാം. 

User  കസലകസ  കചെയ്തു  കഴഫിഞമാല്  submit  ബട്ടണ്  അമര്തഫിയമാല്  വരുന്നെ Create

password  എന്നെ ബട്ടണ് കഫികസ കചെയസ   password നേല്കഫി സല്ലാംരക്ഷഫികമാവുന്നെതമാണസ.
ഒരഫികല്  password നേല്കഫിയമാല് പേഫിന്നെഷീടസ  ഉപേകയമാഗഫികണകമങഫില്  യൂസര് കലമാഗഫിന്

കചെകയ്യേണ്ടതുണ്ടസ.
എന്നെമാല് എകപമാള് കവണകമങഫിലല്ലാം  password  നേഷീകല്ലാം  കചെയ്യേമാവുന്നെതമാണസ.  ഇതഫിനേമായഫി

കഹമാല്ലാം കപേജഫികല Change password എന്നെ ബട്ടണ് കഫികസ കചെയസ വരുന്നെ വഫിന്കഡമായഫില്
യൂസര്  കസലകസ  കചെയസ   password  നേല്കഫി  submit  ബട്ടണ്  അമര്തഫിയമാല്

വരുന്നെ Change password  എന്നെ ബട്ടണ് കഫികസ കചെയസ  password ഒനല്ലാം നേല്കമാകത
തമാകഴയുള്ള  Change  password   എന്നെ  ബട്ടണ്  കഫികസ  കചെയസ  password   നേഷീകല്ലാം

കചെയ്യേമാവുന്നെതമാണസ.
കപേ ഫഫിക്കസഷന് കണ്സള്ട്ടനഫില്  3 ഡമാറമാ എന്ടഫി ബട്ടണുകളല്ലാം 2 റഫികപമാര്ട്ടസ ബട്ടണുകളല്ലാം  രണ്ടസ ഡമാറമാ മമാകനേജ്കമനസ



ബട്ടണുകളമമാണുള്ളതസ.

ഡമാറമാ മമാകനേജ്കമനസ   ബട്ടണുകള്

1. Import Data
ഈ  ബട്ടണ്  ഉപേകയമാഗഫിചസ   കപേ  ഫഫിക്കസഷന്

കണ്സള്ട്ടന്റസ   മുന്  കവര്ഷനേഫികല  മുഴുവന്  ഡമാറയുല്ലാം
വളെകര  എളപതഫില്  ഇല്ലാംകപേമാര്ട്ടസ  കചെയ്യേമാന്  സമാധഫിക്കുല്ലാം.
ഇല്ലാംകപേമാര്ട്ടസ  ബട്ടണഫില് കഫികസ  കചെയ്തു വരുന്നെ പേമാസസ  കവഡസ
വഫിന്കഡമായഫില് നേഫിലവഫികല പേമാസസ കവഡസ നേല്കഫി സബ്മഫിറസ

ബട്ടണ് അമര്ത്തുക. 

തുടര്ന്നെസ  വരുന്നെ

വഫിന്കഡമായഫികല  Browse
ബട്ടണ് കഫികസ കചെയസ ഇല്ലാംകപേമാര്ട്ടസ
കചെകയ്യേണ്ട  ഫയല്
തഫിരകഞടുകമാവുന്നെതമാണസ.
ഫയല്  തഫിരകഞടുത്തു

കഴഫിഞമാല്  Import  Data
ബട്ടണ് കഫികസ  കചെയസ  തുടര്ന്നെസ  വരുന്നെ കണ്ഫര്കമഷന്
കപേമാപേസഅപേസ  വഫിന്കഡമായഫില്  yes  ബട്ടണ്  അമര്ത്തുക.
കഹമാല്ലാം കപേജഫികലകസ  തഫിരഫിച്ചു വരുന്നെതഫിനേസ  Cancel ബട്ടണ്
കഫികസ  കചെയ്യുക.  Yes  ബട്ടണ്  കഫികസ  കചെയമാല്  ഡമാറമാ

ഇല്ലാംകപേമാര്ട്ടസ കചെയ്യേകപടുന്നെതമാണസ. ഡമാറമാ ഇല്ലാംകപേമാര്ട്ടസ കചെയ്തു
കഴഫിഞമാല്  കണ്ഫര്കമഷന്  കമകസജസ  വരുന്നെതമാണസ.
കപേ  ഫഫിക്കസഷന്  കണ്സള്ട്ടനസ  ഫയലഫില്  നേഫിന

മമാത്രകമ  ഡമാറ  ഇല്ലാംകപേമാര്ട്ടസ  കചെയ്യേകപടുകയുള.  മമാത്രമല
നേഫിലവഫില്  ഡമാറയുകണ്ടങഫില്  ഡമാറ  ഇല്ലാംകപേമാര്ട്ടസ
സമാധവ്യമമാകഫില. നേഫിലവഫികല ഡമാറമാ നേഷീകല്ലാം കചെയ്യേമാന് കഹമാല്ലാം

കപേജഫികല Clear Data ബട്ടണ് കഫികസ കചെയ്യേമാവുന്നെതമാണസ.

2. Clear Data

നേഫിലവഫികല  ഡമാറമാ  നേഷീകല്ലാം  കചെയ്യേമാന്
Clear  Data  ബട്ടണ്  കഫികസ

കചെയ്യേമാവുന്നെതമാണസ.  കഫിയര്  ഡമാറമാ
ബട്ടണഫില് കഫികസ  കചെയ്തു വരുന്നെ പേമാസസ
കവഡസ വഫിന്കഡമായഫില് നേഫിലവഫികല പേമാസസ
കവഡസ  നേല്കഫി  സബ്മഫിറസ  ബട്ടണ്
അമര്ത്തുക.  തുടര്ന്നെസ  വരുന്നെ
കണ്ഫര്കമഷന്  കപേമാപേസഅപേസ

വഫിന്കഡമായഫില്  yes  ബട്ടണ്
അമര്തഫിയമാല് മുഴുവന് ഡമാറയുല്ലാം  ഡഫിലഷീറസ  കചെയ്യേകപടുന്നെതമാണസ.  ഡമാറ ഡഫിലഷീറസ  കചെയ്തു കഴഫിഞമാല് കണ്ഫര്കമഷന് കമകസജസ

വരുന്നെതമാണസ. 

ഡമാറമാ എന്ടഫി ബട്ടണുകള്



WARNING: കകമാപഫി &കപേസസ ഫല്ലാംഗ്ഷന് ഇതഫില് പ്രവര്തഫികഫില.
Dd/mm/yyyy എന്നെ കഫമാര്മമാറഫില് മമാത്രകമ തഫിയ്യേതഫി എനര് കചെയ്യേമാവ .

1. Office Details

ഓഫഷീസസ  ഡഷീകറയഫില്സസ  ബട്ടണ്
കഫികസ  കചെയസ  വരുന്നെ  വഫിന്കഡമായഫില്

സ്കൂള്/ഓഫഷീസഫികന കപേരസ, സ്ഥലല്ലാം,  കപേ

ഫഫിക്കസഷന്  അനുവദഫിച്ചു  തകരണ്ട

ഓഫഷീസസ കമധമാവഫിയുകട കപേരസ,  തസ്തഫിക,
എന്നെഫിവയുല്ലാം  കപ്രമാസഷീഡഫില്ലാംഗ്സസ
ഡഷീകറയഫില്സഫില്  കപേ  ഫഫിക്കസഷന്
കപ്രമാസഷീഡഫില്ലാംഗഫികന  ഫയല്  നേമ്പേരുല്ലാം
തഫിയ്യേതഫിയുല്ലാം  കചെര്കണല്ലാം.  എലമാ

വഫിവരങ്ങളല്ലാം കചെര്തസ Update ബട്ടണ്
കഫികസ കചെയസ കസവസ കചെയ്യേമാവുന്നെതമാണസ.
ഓഫഷീസഫികന  കപേരസ  എനര്  കചെയമാല്
മമാത്രകമ  മറ്റു  ബട്ടണുകള്

പ്രവര്തഫിക്കുകയുള.  ഓഫഷീസസ
ഡഷീകറയഫില്സഫില്  എകന്തെങഫിലല്ലാം  മമാറല്ലാം
വന്നെമാല്  ഓഫഷീസസ  ഡഷീകറയഫില്സസ
ബട്ടണ് കഫികസ കചെയസ മമാറങ്ങള് വരുതഫി

അപ്കഡറസ കചെയമാല് മതഫി.

2. Add Employee

 Add  Employee  ബട്ടണ്  കഫികസ  കചെയസ  വരുന്നെ  വഫിന്കഡമായഫില്  Basic  Details,  Fixation  Details,



Promotion/Grade Details  എന്നെഷീ മൂന്നെസ  കസക്ഷനുകള് കമാണമാല്ലാം.  Basic  Details  കസക്ഷനേഫില് ജഷീവനേകമാരകന കപേരസ,
തസ്തഫിക,  ജനേനേ തഫിയ്യേതഫി,  സര്വഷീസഫില് പ്രകവശഫിച തഫിയ്യേതഫി എന്നെഫിവ നേഫിര്ബന്ധമമായുല്ലാം എനര് കചെകയ്യേണ്ടതമാണസ.  സര്വഷീസസ കബ്രേകസ
ഉകണ്ടങഫില് ദഫിവസങ്ങളെമാകഫി നേഫിശഫിത കകമാളെതഫില് കചെര്കണല്ലാം. സര്വഷീസസ കവയഫികറജഫിനേസ പേരഫിഗണഫിക്കുന്നെ കബ്രേമാകണ് സര്വഷീസസ

ഉകണ്ടങഫില്  Edit  Employee  ബട്ടണ്  കഫികസ  കചെയസ  കചെര്കണല്ലാം. Fixation  Details  കസക്ഷനേഫില്  1/7/2014 കല
ജഷീവനേകമാരകന അടഫിസ്ഥമാനേ ശമ്പേളെല്ലാം,  കസ്പെഷല് കപേ,  അടുത ഇന്കഫികമനസ തഫിയ്യേതഫി, 1/7/2014 കല തസ്തഫിക,  നേഫിലവഫികല ശമ്പേളെ

കസ്കെയഫില്,  പേരഫിഷ്കരഫിച ശമ്പേളെ കസ്കെയഫില് എന്നെഫിവ നേഫിര്ബന്ധമമായുല്ലാം എനര് കചെകയ്യേണ്ടതമാണസ.  Promotion/Grade Details
കസക്ഷനേഫില്  1/7/2014 നേസ  കശഷല്ലാം  കപ്രമാകമമാഷകനേമാ  ഹയര്  കഗ്രേകഡമാ  ലഭഫിചഫിട്ടുകണ്ടങഫില്  മമാത്രല്ലാം  എനര്  കചെയ്യുക .
കപ്രമാകമമാഷന്/ഹയര് കഗ്രേഡസ ലഭഫിച തഫിയ്യേതഫി, ഫഫികക്ഷഷന് റൂള്,  നേഫിലവഫികല  കപ്രമാകമമാഷന് കസ്കെയഫില്, പേരഫിഷ്കരഫിച കസ്കെയഫില് എന്നെഫിവ
എനര്  കചെകയ്യേണ്ടതമാണസ.  കപ്രമാകമമാഷന്/ഹയര്  കഗ്രേഡസ  പ്രമാബലവ്യ  തഫിയ്യേതഫിയഫില്  തകന്നെ ശമ്പേളെല്ലാം  ഫഫിക്സസ  കചെയഫിട്ടുകണ്ടങഫില്  Rule
28A/37A കസലകസ കചെയ്യുക. അടുത ഇന്കഫികമനസ തഫിയ്യേതഫിയഫികലകമാണസ ഓപ്ഷന് നേല്കഫിയഫിട്ടുള്ളകതങഫില് Option B കസലകസ
കചെയ്യുക. കഗ്രേഡസ കനേരകത വമാങ്ങഫിയതു കമാരണല്ലാം ഫഫികക്ഷഷന് ഇകലങഫില്  Rule 30 കസലകസ കചെയ്യുക.

100 എല്ലാംകപമായഫികയ വകര ഇങ്ങകനേ കചെര്കമാവുന്നെതമാണസ. എന്നെമാല് ഒരു കപേരഫില് ഒന്നെഫിലധഫികല്ലാം എല്ലാംകപമായഫികയ കചെര്കമാന്
സമാധഫികഫില, 

3. Edit Employee

Edit  Employee  ബട്ടണ്  കഫികസ  കചെയസ
വരുന്നെ  വഫിന്കഡമായഫില്  Delete,  Update,
Cancel  എന്നെഷീ ബട്ടണുകള് കമാണമാല്ലാം.  എഡഫിറസ
അകലങഫില്  ഡഫിലഷീറസ  കചെകയ്യേണ്ട എല്ലാംകപമായഫികയ
ആദവ്യല്ലാം  കസലകസ  കചെയ്യുക.  ഡഫിലഷീറസ  ബട്ടണ്
അമര്തഫി എല്ലാംകപമായഫികയയുല്ലാം ബന്ധകപട്ട എലമാ

ഡമാറയുല്ലാം  ഡഫിലഷീറസ  കചെയ്യേമാവുന്നെതമാണസ.   ഡഫിലഷീറസ
കചെയ  ഡമാറ  ഒരഫികലല്ലാം  തഫിരഫികചടുകമാനേമാവഫില.
ആവശവ്യമുള്ള  മമാറങ്ങള്  വരുതഫി  അപ്കഡറസ
ബട്ടണ് കഫികസ കചെയസ ഡഷീകറയഫില്സസ അപ്കഡറസ

കചെയ്യേമാവുന്നെതമാണസ.  മുന്  കപേജഫികലകസ
തഫിരഫിച്ചുവരമാന്  Cancel ബട്ടണ് കഫികസ കചെയ്യുക.

Broken Service 
സര്വഷീസസ കവയഫികറജഫിനേസ പേരഫിഗണഫിക്കുന്നെ കബ്രേമാകണ് സര്വഷീസസ ഉകണ്ടങഫില്

Edit  Employee  ബട്ടണ് കഫികസ  കചെയസ  കചെര്കണല്ലാം.  Edit  Broken Service
ബട്ടണ് കഫികസ കചെയസ വരുന്നെ വഫിന്കഡമായഫില് പേരമമാവധഫി അഞസ കബ്രേമാകണ് സര്വഷീസസ

വകര  കചെര്കമാവുന്നെതമാണസ.  കബ്രേമാകണ്  സര്വഷീസസ  എലമാല്ലാം  കചെര്ത്തു  കഴഫിഞമാല്
Submit ബട്ടണ് കഫികസ കചെയസ  മുന് വഫിന്കഡമായഫില് വരുന്നെതമാണസ. ഇങ്ങകനേ കചെര്ത

കബ്രേമാകണ്  സര്വഷീസഫികന  ആകക  കമാലയളെവസ  കപേജഫില്  കമാണുന്നെതമാണസ.   Edit
Broken  Service  ബട്ടണ്  കഫികസ  കചെയസ   ഇതഫില്  മമാറല്ലാം  വരുതമാകനേമാ  നേഷീകല്ലാം

കചെയ്യേമാകനേമാ സമാധഫിക്കുന്നെതമാണസ.
റഫികപമാര്ട്ടസ ബട്ടണുകള്



1. Fixation Statement

Fixation Statement ബട്ടണ് കഫികസ കചെയസ വരുന്നെ വഫിന്കഡമായഫില് ആദവ്യല്ലാം  Employee കസലകസ കചെയ്യുക.  പ്രഫിനസ
ബട്ടണ് ഉപേകയമാഗഫിചസ പ്രഫിനസ എടുകമാവുന്നെതമാണസ. പ്രഫിനസ എടുതസ കഴഫിഞമാല് കഹമാല്ലാം കപേജഫികലകസ തഫിരഫിച്ചുവരുന്നെതമാണസ.



Feedback & Support

നേഫിങ്ങളകട  സല്ലാംശയങ്ങള്ക്കുല്ലാം
അഭഫിപ്രമായങ്ങളല്ലാം  അറഫിയഫികമാന്  കഫസസ
ബുകസ കപേജസ സന്ദര്ശഫിക്കുക.
 https://www.facebook.com/  payfi
xation

My Facebook Profile Link:
 https://www.facebook.com/saffe
eq

My website link: 
http://saffeeq.com/

ഇന്സനസ സകപമാര്ട്ടഫിനേസ : 
WhatsApp:9446254545

https://www.facebook.com/tdsconsultant2014
http://saffeeq.com/
https://www.facebook.com/saffeeq
https://www.facebook.com/saffeeq
https://www.facebook.com/tdsconsultant2014
https://www.facebook.com/tdsconsultant2014

