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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 
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 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
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 النتيجة

  
transaction this completed successfully have You.
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