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 .العملية رمز أو القائمة مسار باستخدام العملية ابدأ.1 
  

  - Explorer Internet Windows - Portal NetWeaver SAPوالمزادات عطاء لتقديم دعوة

 

 . Opening Bid االرتباط تسمية على انقر.2 
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Explorer Internet Windows - Portal NetWeaver SAP - Opening Bid 

 

 . Maximize زر على انقر.3 
  

Dynpro [Web ZSRM_RFX_BIDDER_DETAILS لـ ABAP[ 

 

 :مطلوب هو كما التالية، الحقول راجع /أكمل.4 
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الوصف شرطي/اختياري/مطلوب الحقل
 

 :مثال
4000045383 

  

:Number RFx م
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 . العرض قائمة زر على انقر.5 
  

 
" صحيح RFx رقم أدخل " هي لك رسالة بإظهار النظام سيقوم ، تنفيذ على بالضغط قمت و خاطىء RFx رقم بإدخال قمت إذا -

 لديك توجد ال " رسالة النظام لك فيسظهر ، تنفيذ على بالضغط قمت و مقدم عطاء أي به يوجد ال RFx رقم بإدخال قمت إذا -
" العطاءات فتح تقرير لعرض صالحية

 رقم RFx لل بعد يتم لم العطاء فتح " رسالة لديك فستظهر ، بعد تتم لم العطاءات فتح عملية و RFx رقم بإدخال قمت إذا -
xxxxxxx " .

|<EON |<
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 . إلى اسحب.7 
  

 
>|EON|<بالمقاول الخاص العطاء على بإضافها العقد ممثل قام التي المالحظة ستظهر هنا

  
Explorer Internet Windows - Portal NetWeaver SAP - Opening Bid 

 

 . Close زر على انقر.8 
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 النتيجة

  
transaction this completed successfully have You.
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