
 

 

 للكهرباء لسعودية ا الشركة

     المناقصة مستندات تحميل 

التدريب دليل

 اإلجراء

  

 .العملية رمز أو القائمة مسار باستخدام العملية ابدأ.1 
  

xxxx 

 

السيناريو.2 

  

العمل تعليمات

15 من 1 الصفحة   للكهرباء لسعودية ا الشركة 2016 © النشر حقوق
2017/02/28 االصدار تاريخ

التعديل تم : اإلصدار



 

 

 للكهرباء لسعودية ا الشركة

     المناقصة مستندات تحميل 

التدريب دليل

 النشطة االستعالمات

 

 . السريعة المعايير صيانة عرض زر على انقر.3 
  

 النشطة االستعالمات

 

 :مطلوب هو كما التالية، الحقول راجع /أكمل.4 

الوصف شرطي/اختياري/مطلوب الحقل
 

 :مثال
4000045727 

  

:الحدث رقم م

  
العمل تعليمات

15 من 2 الصفحة   للكهرباء لسعودية ا الشركة 2016 © النشر حقوق
2017/02/28 االصدار تاريخ

التعديل تم : اإلصدار



 

 

 للكهرباء لسعودية ا الشركة

     المناقصة مستندات تحميل 

التدريب دليل

 النشطة االستعالمات

 

 . تطبيق زر على انقر.5 
  

 النشطة االستعالمات

 

 . 4000045727 االرتباط تسمية على انقر.6 
  

العمل تعليمات

15 من 3 الصفحة   للكهرباء لسعودية ا الشركة 2016 © النشر حقوق
2017/02/28 االصدار تاريخ

التعديل تم : اإلصدار



 

 

 للكهرباء لسعودية ا الشركة

     المناقصة مستندات تحميل 

التدريب دليل

https://srm.se.com.sa:8011/?NavigationTarget=navurl%3A%2F%2F99745a681a5f65348
Explorer Internet - 9a1900971749e94&dr 

 

 . Maximize زر على انقر.7 
  

 4000045727 :الطلب عرض

 

العمل تعليمات

15 من 4 الصفحة   للكهرباء لسعودية ا الشركة 2016 © النشر حقوق
2017/02/28 االصدار تاريخ

التعديل تم : اإلصدار



 

 

 للكهرباء لسعودية ا الشركة

     المناقصة مستندات تحميل 

التدريب دليل

 . التقني الطلب زر على انقر.8 
  

https://srm.se.com.sa:8011/?NavigationTarget=ROLES%3A%2F%2Fportal_content%2F
Explorer Internet - com.sap.pct%2Fevery 

 

 . Maximize زر على انقر.9 
  

العمل تعليمات

15 من 5 الصفحة   للكهرباء لسعودية ا الشركة 2016 © النشر حقوق
2017/02/28 االصدار تاريخ

التعديل تم : اإلصدار



 

 

 للكهرباء لسعودية ا الشركة

     المناقصة مستندات تحميل 

التدريب دليل

https://srm.se.com.sa:8011/?NavigationTarget=ROLES%3A%2F%2Fportal_content%2F
Explorer Internet - com.sap.pct%2Fevery 

 

 . Package.zip Bid التسمية على انقر.10 
  

العمل تعليمات

15 من 6 الصفحة   للكهرباء لسعودية ا الشركة 2016 © النشر حقوق
2017/02/28 االصدار تاريخ

التعديل تم : اإلصدار



 

 

 للكهرباء لسعودية ا الشركة

     المناقصة مستندات تحميل 

التدريب دليل

https://srm.se.com.sa:8011/?NavigationTarget=ROLES%3A%2F%2Fportal_content%2F
Explorer Internet - com.sap.pct%2Fevery 

 

 . Open التسمية على انقر.11 
  

العمل تعليمات

15 من 7 الصفحة   للكهرباء لسعودية ا الشركة 2016 © النشر حقوق
2017/02/28 االصدار تاريخ

التعديل تم : اإلصدار



 

 

 للكهرباء لسعودية ا الشركة

     المناقصة مستندات تحميل 

التدريب دليل

https://srm.se.com.sa:8011/?NavigationTarget=ROLES%3A%2F%2Fportal_content%2F
Explorer Internet - com.sap.pct%2Fevery 

 

 . File التسمية على انقر.12 
  

العمل تعليمات

15 من 8 الصفحة   للكهرباء لسعودية ا الشركة 2016 © النشر حقوق
2017/02/28 االصدار تاريخ

التعديل تم : اإلصدار



 

 

 للكهرباء لسعودية ا الشركة

     المناقصة مستندات تحميل 

التدريب دليل

https://srm.se.com.sa:8011/?NavigationTarget=ROLES%3A%2F%2Fportal_content%2F
Explorer Internet - com.sap.pct%2Fevery 

 

 . as copy archive Save تحكم عنصر على انقر.13 
  

العمل تعليمات

15 من 9 الصفحة   للكهرباء لسعودية ا الشركة 2016 © النشر حقوق
2017/02/28 االصدار تاريخ

التعديل تم : اإلصدار



 

 

 للكهرباء لسعودية ا الشركة

     المناقصة مستندات تحميل 

التدريب دليل

https://srm.se.com.sa:8011/?NavigationTarget=ROLES%3A%2F%2Fportal_content%2F
Explorer Internet - com.sap.pct%2Fevery 

 

 .Desktop تحكم عنصر على انقر.14 
  

العمل تعليمات

15 من 10 الصفحة   للكهرباء لسعودية ا الشركة 2016 © النشر حقوق
2017/02/28 االصدار تاريخ

التعديل تم : اإلصدار



 

 

 للكهرباء لسعودية ا الشركة

     المناقصة مستندات تحميل 

التدريب دليل

https://srm.se.com.sa:8011/?NavigationTarget=ROLES%3A%2F%2Fportal_content%2F
Explorer Internet - com.sap.pct%2Fevery 

 

 .Save تحكم عنصر على انقر.15 
  

العمل تعليمات

15 من 11 الصفحة   للكهرباء لسعودية ا الشركة 2016 © النشر حقوق
2017/02/28 االصدار تاريخ

التعديل تم : اإلصدار



 

 

 للكهرباء لسعودية ا الشركة

     المناقصة مستندات تحميل 

التدريب دليل

https://srm.se.com.sa:8011/?NavigationTarget=ROLES%3A%2F%2Fportal_content%2F
Explorer Internet - com.sap.pct%2Fevery 

 

 . Logout التسمية على انقر.16 
  

العمل تعليمات

15 من 12 الصفحة   للكهرباء لسعودية ا الشركة 2016 © النشر حقوق
2017/02/28 االصدار تاريخ

التعديل تم : اإلصدار



 

 

 للكهرباء لسعودية ا الشركة

     المناقصة مستندات تحميل 

التدريب دليل

https://srm.se.com.sa:8011/?NavigationTarget=ROLES%3A%2F%2Fportal_content%2F
Explorer Internet - com.sap.pct%2Fevery 

 

 . Close زر على انقر.17 
  

 4000045727 :الطلب عرض

 

العمل تعليمات

15 من 13 الصفحة   للكهرباء لسعودية ا الشركة 2016 © النشر حقوق
2017/02/28 االصدار تاريخ

التعديل تم : اإلصدار



 

 

 للكهرباء لسعودية ا الشركة

     المناقصة مستندات تحميل 

التدريب دليل

 . إغالق زر على انقر.18 

العمل تعليمات

15 من 14 الصفحة   للكهرباء لسعودية ا الشركة 2016 © النشر حقوق
2017/02/28 االصدار تاريخ

التعديل تم : اإلصدار



 

 

 للكهرباء لسعودية ا الشركة

     المناقصة مستندات تحميل 

التدريب دليل

 النتيجة

  
transaction this completed successfully have You.

العمل تعليمات

15 من 15 الصفحة   للكهرباء لسعودية ا الشركة 2016 © النشر حقوق
2017/02/28 االصدار تاريخ

التعديل تم : اإلصدار


