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 المقدمة

  

الغرض

}%s to transaction this Use{.

السيناريو

}%s you scenario this In{.

األساسية المتطلبات

xxxx
xxxx

}Roles Applicable{

}audience Target{:

القائمة مسار

:العملية هذه لبدء التالي القائمة )مسارات( مسار استخدم

xxxx
xxxx

العملية رمز
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 اإلجراء

  

 .العملية رمز أو القائمة مسار باستخدام العملية ابدأ.1 
  

Explorer Internet - Portal NetWeaver SAP - Home 

 

 2.Scenario 
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Explorer Internet - Portal NetWeaver SAP - Home 

 

 . البيانات تحديث تبويب عالمة تحكم عنصر على اضغط.3 
  

 
>|EON|<تنويه

. فقط الغرض لهذا إعدادها تم قد و ، المرئي المقطع تسجيل إلجراء هي التفاعلي الملف هذا في المستخدمة القيم و البيانات 
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  - Explorer Internet - Portal NetWeaver SAPالقانونية البيانات تحديث

 

 . القانونية البيانات تحديث تبويب عالمة تحكم عنصر على اضغط.4 
  

Dynpro [Web ZSRM_BIDDER_ZAKHA_UPDATE لـ ABAP[ 

 

 . نص مربع على اضغط.5 
  

 
 و التجاري السجل بشهادة الخاص الرقم و ، له التجاري كاالسم القانونية معلوماته تعديل للمقاول يمكن ، الصفحة هذه خالل من
>|EON|<اصدارها مكان
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Dynpro [Web ZSRM_BIDDER_ZAKHA_UPDATE لـ ABAP[ 

 

 :التالية الحقول راجع/اكمل مطلوب هو كما.6 

الوصف شرطي/اختياري/مطلوب الحقل
 

 :مثال
1047896524 

  

  م
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 :التالية الحقول راجع/اكمل مطلوب هو كما.7 

الوصف شرطي/اختياري/مطلوب الحقل

التدريب دليل

12 من 6 الصفحة   للكهرباء لسعودية ا الشركة 2018 © النشر حقوق
2019/12/26 االصدار تاريخ

التعديل تم : اإلصدار



 

 

 للكهرباء لسعودية ا الشركة

     القانونية البيانات تعديل 

التدريب دليل

CN03

 
 :مثال

Name Company New 
  

اإلنجليزية باللغة االسم م
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 :التالية الحقول راجع/اكمل مطلوب هو كما.8 

الوصف شرطي/اختياري/مطلوب الحقل
 

 :مثال
 الجديد الشركة اسم

  

العربية باللغة االسم م
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 :التالية الحقول راجع/اكمل مطلوب هو كما.9 
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الوصف شرطي/اختياري/مطلوب الحقل
 

 :مثال
 األحساء

  

اإلصدار مكان م
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 . File Attach التسمية على اضغط.10 
  

Update Data Certificates 

 

 . ...Browse زر على اضغط.11 
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 تم لما مطابقا التجاري السجل شهادة رقم و الجديد التجاري باإلسم المحدثة و الجديدة التجاري السجل شهادة إرفاق المطلوب

>|EON|<إدخاله

  
Upload to File Choose 

 

 . nov قائمة عنصر على اضغط.12 
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Upload to File Choose 

 

 . Open زر على اضغط.13 
  

Update Data Certificates 

 

 . التحكم على اضغط.14 
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 . التحكم على اضغط.15 
  

 
 حال في البريد طريق عن آليا بإشعاركم النظام سيقوم و ، طلبكم بمراجعة الشركة ستقوم ، " تحديث " أيقونة على الضغط عند

>|EON|<الرفض أو الموافقة
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 النتيجة

  
transaction this completed successfully have You.
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