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 اإلجراء

  

 .العملية رمز أو القائمة مسار باستخدام العملية ابدأ.1 
  

 السيناريو 

 للمتابعة مكان أي في انقر أو مفتاح، أي على اضغط.2 
  

 الشخصية الكائنات عمل قائمة 

 .السريعة المعايير صيانة عرض زر على انقر.3 
  

 الشخصية الكائنات عمل قائمة 

 الحدث رقم وسرد تحرير مربع على انقر.4 
  

 الشخصية الكائنات عمل قائمة 

 الحدث رقم ادخل قائمة عنصر على انقر.5 
  

 الشخصية الكائنات عمل قائمة 

 .تطبيق زر على انقر.6 
  

 الشخصية الكائنات عمل قائمة 

 .4000056021 التسمية على انقر.7 
  

  - Explorer Internet - Portal NetWeaver SAPالعطاءات تقديم تفاصيل 

 تكبير زر على انقر.8 
  

 اإلنترنت عبر العطاء رسوم دفع تطبيق 

 .التأهيل مستندات زر على انقر.9 
  

 Explorer Internet - cFolders - Area Public - Area Public 

 .تكبير تحكم عنصر على انقر.10 
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 Explorer Internet - cFolders - Area Public - Area Public 

.تكبير تحكم عنصر على انقر.11 

  

 cFolders - Area Public - Area Public 

 SUMMARY PREQUALIFICATION CONTRACTOR :على اضغط.12 
  

 cFolders - SUMMARY PREQUALIFICATION CONTRACTOR - Folder 

 Form.doc PQ to Attachments على اضغط.13 
  

 
>|EON|<حدة على ملف كل تحميل يتم :مالحظة

  

 cFolders - Form.doc PQ to Attachments - Document 

 Form.doc PQ to Attachments على اضغط.14 
  

 Explorer Internet - cFolders - Form.doc PQ to Attachments - Document 

حفظ زر على اضغط.15 

  

 Explorer Internet - cFolders - Form.doc PQ to Attachments - Document 

open زر على اضغط.16 

  

 Word - Mode] [Compatibility (1).doc Form PQ to Attachments 

اغالق زر على اضغط.17 

  

 cFolders - Form.doc PQ to Attachments - Document 
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الخروج بتسجيل قم.18 

  

 
https://srm.se.com.sa:8021/sap(bD1lbiZjPTYwOCZkPW1pbg==)/bc/bsp/sap/cfx_rfc_ui/

Explorer Internet - exit.jpg?SESSION 

الصفحة اغلق.19 
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 النتيجة

  
transaction this completed successfully have You.
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