
 

 

 للكهرباء لسعودية ا الشركة

      

التدريب دليل

 اإلجراء

  

 .العملية رمز أو القائمة مسار باستخدام العملية ابدأ.1 
  

 Chrome Google - Portal NetWeaver SAP 

 :التالية الحقول راجع/اكمل مطلوب هو كما.2 

* المستخدم 

  

 Chrome Google - Portal NetWeaver SAP 

 :التالية الحقول راجع/اكمل مطلوب هو كما.3 

* المرور كلمة 

  

 Chrome Google - Portal NetWeaver SAP - Home 

. التحكم على اضغط.4 
  

  - Chrome Google - Portal NetWeaver SAPالعطاءات معالجة 

 . إلى اسحب.5 
  

  - Chrome Google - Portal NetWeaver SAPالعطاءات معالجة 

 . التحكم على اضغط.6 
  

  - Chrome Google - Portal NetWeaver SAPعطاء لتقديم دعوة 

 . تسجيل التسمية على اضغط.7 
  

 

)خطوة( سريع مرجع

4 من 1 الصفحة   للكهرباء لسعودية ا الشركة 2018 © النشر حقوق
2020/03/12 االصدار تاريخ

التعديل تم : اإلصدار



 

 

 للكهرباء لسعودية ا الشركة

      

التدريب دليل

>|RFI|<EON مستند في التسجيل يتم العمل هذا على التأهيل في الرغبة عند

  

  - Chrome Google - Portal NetWeaver SAPعطاء لتقديم دعوة 

 . رد إنشاء التسمية على اضغط.8 
  

 
>|EON|<العمل هذا على تأهيله بتقديم المقاول قبل من رسمي طلب إنشاء يتم هنا

  

  - Chrome Google - Portal NetWeaver SAPالطلب على رد إنشاء 

 . تقديم التسمية على اضغط.9 
  

 
>|EON|<والتأهيل التوطين إدارة تقررها التي الطريقة حسب المطلوبة التجارية و الفنية التأهيل مستندات تسليم يتم

  

  - Chrome Google - Portal NetWeaver SAPالطلب على رد إنشاء 

 . تحديث زر على اضغط.10 
  

  - Chrome Google - Portal NetWeaver SAPعطاء لتقديم دعوة 

 . إغالق التسمية على اضغط.11 
  

  - Chrome Google - Portal NetWeaver SAPالعطاءات معالجة 

 . التحكم على اضغط.12 
  

  - Chrome Google - Portal NetWeaver SAPالعطاءات معالجة 

 . الخروج تسجيل التسمية على اضغط.13 
  

)خطوة( سريع مرجع

4 من 2 الصفحة   للكهرباء لسعودية ا الشركة 2018 © النشر حقوق
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  - Chrome Google - Portal NetWeaver SAPالعطاءات معالجة 

 . التحكم على اضغط.14 

)خطوة( سريع مرجع
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 النتيجة

  
transaction this completed successfully have You.

)خطوة( سريع مرجع
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