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اشعار استالم أمر الشراء 

 دخول إلى النظامال

 النظام مسئول من المعطاة السر وكلمة المستخدم اسم ادخل .1

 اضغط على تسجيل الدخول .2

 

 

 "السر كلمة نسيت" على الضغط يرجى لمرور،ا كلمة نسيان حال في -

 بالحساب المرتبط االلكتروني البريد عنوان أو المستخدم اسم ادخل -
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 تعيين إعادة كيفية عن المسجل البريد عنوان على الكترونية رسالة ارسال سيتم الطلب ارسال بعد -

 الموردين نظام إلى للدخول المرور كلمة

 

 

 االلكترونية الموردين لبوابة الرئيسية الصفحة إلى تذهب سوف وبذلك
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 مشاهدة التبليغات

 .المورد من استالم إشعار تتطلب شراء أوامر يوجد كان إذا التبليغات توضح سوف .1

 يتطلب ”Standard PO 420XXXXX الرسالة هذه تظهر سوف استالم، إشعار يتطلب الشراء أمر لو .2

 ”منك قبوال

 

 .التبليغات صفحة النظام يفتح سوف د،المرا التبليغ على ضغطا .3

 من أعلى أو أسفل الصفحة امر الشراء "رفض"و أ "قبول"يمكنك  .4

 

وبشكل أدق إلى موظف المشتريات الذي أنشاء يتم إرسال إشعار االستالم إلى دائرة المشتريات،  .5

 أمر الشراء
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 .االلكترونية الموردين لبوابة الطلبات صفحة من شراء أمر على استالم إشعار عمل

 الذهاب إلى < صفحة الطلبات .1

 أختر "أوامر الشراء إلشعار استالم" من قائمة عرض، للبحث عن أوامر الشراء .2

 أضغط على زر ذهاب .3

 

 النظام سوف يعرض أوامر الشراء التي تتطلب عمل إشعار استالم. .4

 أختر أمر الشراء. .5

 ."إشعار استالم"أضغط زر  .6
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 النظام سوف يعرض صفحة إشعار استالم أمر شراء. .7

 أختر قبول الطلب بالكامل أو رفض الطلب بالكامل .8

 أدخل مالحظة للمشترى .9

 أضغط زر تقديم. .10

 الشراء ألمرالنظام سوف يظهر انه قد تم عمل اشعار استالم  .11

 

إلبالغه بأن أمر الشراء قد تم عمل إشعار استالم له إرسال تبليغ إلى موظف المشتريات سوف يتم 

 .بواسطة المورد

 .سوف يقوم موظف إدارة المشتريات بمراجعة القبول في نظام المشتريات :مالحظة
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 مراجعة أوامر الشراء 2

 

 كاالتي: يطرق مختلفة وه 4لعرض أمر الشراء لديك 

 الشراء أمر رقم طريق عن البحث .1

 الشراءالضغط على الرابط أوامر  .2

 (الحديثة الشراء أوامر تعرض) األوامر عن لمحة استخدام .3

 أذهب الى صفحة الطلبات .4

 

 

 ، سيتم عرض بيانات امر الشراء كالتالي:3، او 2، 1إذا تم اختيار طريقة  .5
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 ، يجب اختيار امر الشراء المطلوب أو البحث عنه:4إذا تم اختيار طريقة  .6
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 مراجعة االستالم 3

 الشراء أمر رقم طريق عن االستالم عن البحث

 .السابقة بالخطوات موضح هو كما الشراء أمر عن استعلم .1

 "ُمستلم" رابط على أضغط .2

 

 .الشراء امر استالم بيانات عرض يتم .3

 

 اضغط على رقم االستالم .4

 بالتفصيل االستالم بيانات عرض يتم .5
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 االستالم رقم طريق عن االستالم عن البحث

 .الشحنات رابط على أضغط الرئيسية الصفحة من .1

 "االستالم عرض" صفحة تظهر سوفقم باختيار صفحة "االستالم" و  .2

 "ذهاب" على أضغطو ،االستالم رقم ادخل .3

 تظهر بيانات االستالمسوف  .4

 

 اضغط على رقم االستالم .5

 يتم عرض بيانات االستالم بالتفصيل .6
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 مراجعة المرتجعات 4

 .السابقة بالخطوات موضح هو كما الشراء أمر عن استعلم .1

 أضغط على رابط مستلم .2

 .الشراء امر استالم بيانات عرض يتم .3

 اضغط على رقم االستالم .4

 يتم عرض بيانات االستالم بالتفصيل .5

 اضغط على الكمية المرتجعة .6

 

 سوف تظهر شاشة إجمالي المرتجعات .7

 

 

 االستالممكن بنفس الطريقة البحث عن المرتجعات باستخدام رقم ي
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 مراجعة الفواتير 5

 الشراء أمر رقم طريق عن الفواتير عن البحث

 .السابقة بالخطوات موضح هو كما الشراء أمر عن استعلم .1

 "فاتورة له محرر" رابط على أضغط .2

 .الشراء امر استالم بيانات عرض يتم .3

 

 اضغط على رقم الفاتورة .4

 

 يتم عرض بيانات الفاتورة بالتفصيل .5
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 الفاتورة رقم طريق عن الفواتير عن البحث

 او من صفحة "المالية" الفواتير رابط على أضغط الرئيسية الصفحة من .1

 الفواتير عرض شاشة تظهر سوف .2

 ذهاب زر على أضغطو ،الفاتورة رقم أدخل .3

 سوف تظهر بيانات الفاتورة .4

 

 اضغط على رقم الفاتورة .5

 سوف تظهر بيانات الفاتورة بالتفصيل .6
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 المدفوعاتمراجعة  6

 الشراء أمر رقم طريق عن المدفوعات عن البحث

 .السابقة بالخطوات موضح هو كما الشراء أمر عن استعلم .1

 "مدفوع" السداد موقف رابط على أضغط .2

 يتم عرض بيانات المدفوعات. .3

 اضغط على رقم السداد "مدفوع" .4

 

 يتم عرض بيانات السداد بالتفصيل .5
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 السداد رقم طريق عن المدفوعات عن البحث

 من الصفحة الرئيسية أضغط على رابط المدفوعات .1

 أدخل رقم السداد  .2

 أضغط على زر ذهاب .3

  سوف تظهر بيانات السداد .4

 

 

 اضغط على رقم السداد .5

 اصيلبالتف السداد بيانات عرض يتم .6
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 صلاللتو 7

 

 .وللمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع مركز اتصال دبي الذكية

 

 help@smartdubai.ae : اإللكترونيالبريد 

  600560000: رقم الهاتف
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