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Response_AR RFX the E-Bidding_Edit-Change
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(Duplicate Purpose( 

  

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 
  

 السيناريو

 

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

 النشطة االستعالمات

 

 :مطلوب هو كما التالية، الحقول راجع /أكمل.3 
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الوصف شرطي/اختياري/مطلوب الحقل
 

 :مثال
4000039734 

  

:الحدث رقم م

  
 النشطة االستعالمات

 

 . تطبيق زر على انقر.4 
  

 النشطة االستعالمات

 

 . 2200017190 االرتباط تسمية على انقر.5 
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  - Explorer Internet Windows - Portal NetWeaver SAPوالمزادات عطاء لتقديم دعوة

 

 . Maximize زر على انقر.6 
  

 2200017190 :الرد عرض

 

 . تحرير زر على انقر.7 
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 2200017190 :الرد تحرير

 

 . والمرفقات المالحظات التسمية على انقر.8 
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 2200017190 :الرد تحرير

 

 . حذف زر على انقر.9 
  

 
 نسخة بتحميل يقوم و ) األسعار جدول و العقد إستمارة ( السابق المالي العطاء بحذف العطاء مقدم سيقوم المالي، العطاء لتحرير
>|EON.|< المالي للعطاء موقعة جديدة ألكترونية

  
Attachment Delete 

 

 . نعم زر على انقر.10 
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 2200017190 :الرد تحرير

 

 . مرفق إضافة زر على انقر.11 
  

 مرفق إضافة

 

 . المسافة شريط اضغط أو ملف إلضافة انقر زر على انقر.12 
  

التدريب دليل

16 من 8 الصفحة   للكهرباء لسعودية ا الشركة 2015 © النشر حقوق
2016/04/06 االصدار تاريخ

التعديل تم : اإلصدار



 

 

 للكهرباء لسعودية ا الشركة

     الطلب على الرد تعديل / تحرير 

التدريب دليل 

Upload to File Choose 

 

 . التجاري و المالي العطاء نص مربع على انقر.13 
  

 
>|EON)|< االسعار جدول و العقد استمارة ( المالي العطاء بتحميل العطاء مقدم يقوم أن يجب

  
Upload to File Choose 

 

 . Open زر على انقر.14 
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 مرفق إضافة

 

 :مطلوب هو كما التالية، الحقول راجع /أكمل.15 

الوصف شرطي/اختياري/مطلوب الحقل
 

 :مثال
 التجاري و المالي العطاء

  

:الوصف م

  
 مرفق إضافة

 

 . موافق زر على انقر.16 
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 2200017190 :الرد تحرير

 

 . بنود التسمية على انقر.17 
  

 
>|EON|<للعطاء الكلي السعر في تغيير حدوث عند العطاء مقدم بها سيقوم التالية الخطوة
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 2200017190 :الرد تحرير

 

 :مطلوب هو كما التالية، الحقول راجع /أكمل.18 

الوصف شرطي/اختياري/مطلوب الحقل
 

 :مثال
45000 

  

1 م
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 2200017190 :الرد تحرير

 

 . حفظ زر على انقر.19 
  

 
الطلب على للرد >|EON|<تقديم ثم تحرير ثم حفظ بعمل العطاء مقدم يقوم أن يجب
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 2200017190 :الرد عرض

 

 . تحرير زر على انقر.20 
  

 2200017190 :الرد تحرير

 

 . تقديم زر على انقر.21 
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xxxx 

 

 .  إغالق زر على انقر.22 
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 النتيجة

  
transaction this completed successfully have You.
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