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اذهب إلى مولع جامعة فلسطٌن من خالل الرابط التالًwww.up.edu.ps :
ثم اضغط على رابط الخدمات اإللكترونٌة كما هو موضح بالصورة التالٌة:

من خالل صفحة الخدمات اإللكترونٌة اضغط على أٌمونة "برنامج إدارة المشترٌات اإللكترونً" كما ٌظهر فً الشاشة التالٌة:

عند الضغط على رابط البرنامج ٌتم تحوٌلن إلى نظام المشترٌات
االلكترونً الظاهر على الشاشة الممابلة.
إذا كان لدٌن حساب مسبك على النظام فمم بتسجٌل الدخول
باستخدام رلم المشتغل المرخص الخاص بشتركتن وأدخل كلمة
المرور.
وإذا كنت مستخدما ً جدٌدا ً فاضغط على زر "مستخدم جدٌد" الظاهر
على الشاشة لٌتم تحوٌلن إلى صفحة التسجٌل فً المولع.

بعد تحوٌلن إلى شاشة التسجٌل كما فً الصورة الممابلة لم
بتسجٌل معلومات شركتن من حٌث :اسم الشركة ،رلم المشتغل
المرخص ،العنوان ،رلم الهاتف أو الجوال ،االٌمٌل والفاكس
والحمول اإلجبارٌة تظهر باللون األحمر إذا لم ٌتم تعبئتها.

بعد نجاح عملٌة التسجٌل فً النظام تظهر لن الرسالة التالٌة:

وسٌموم مسؤول نظام المشترٌات االلكترونً بتزوٌدكم بكلمة المرور من خالل إرسالها على برٌدكم االلكترونً أو من خالل
االتصال بكم هاتفٌا ً لتتمكن من تسجٌل الدخول إلى البرنامج وتمدٌم عروض األسعار من خالل النظام.
عند حصولن على كلمة المرور لم بتسجٌل الدخول إلى حسابن من خالل شاشة تسجٌل الدخول:

أدخل رلم المشتغل المرخص الخاص بشركتن وكلمة المرور ثم اضغط على زر دخول لتظهر لن شاشة طلبات الشراء التالٌة:

ٌظهر فً هذه الشاشة طلبات الشراء المعروضة من خالل دائرة اللوازم والمشترٌات لٌتم تمدٌم عروض األسعار من طرف الشركة
وٌظهر ممابل كل طلب تصنٌفه حتى تموم الشركة باختٌار الطلب المناسب لمجال عملها وٌظهر أٌضا ً تارٌخ فتح المظارٌف حٌث
ٌسمح للشركة بتمدٌم عرض سعر أو التعدٌل علٌه لبل التارٌخ والساعة المحددٌن لإلغالق.
لتموم بتمدٌم عرض سعرن اضغط على رابط "تمدٌم عرض سعر" لتظهر لن الشاشة التالٌة:

من خالل الشاشة أعاله تموم بإدخال السعر الممابل لكل صنف من أصناف طلب الشراء حسب المواصفات المحددة فً بند اسم
الصنف ومواصفاته وٌمكنن إضافة مالحظات/مواصفات معٌنة عن المادة التً ترغب بتورٌدها(اختٌاري) ،وبعد اتمامن من تعبئة
األسعار والمواصفات تموم بحفظ الطلب من خالل زر "حفظ" فً أسفل الشاشة.
مالحظة /األصناف الغٌر متوفرة لدٌكم باإلمكان عدم تمدٌر سعر لها.

بعد تمدٌمن لألسعار وتسلٌم الطلب ٌمكنن الدخول إلى النظام فً أي ولت وتعدٌل عرض سعرن بسهولة من خالل زر "تعدٌل" ألي
طلب شراء لمت بتمدٌم عرض سعر له ما دام فً لبل التارٌخ والولت المحدد لفتح المظارٌف كما ٌظهر على الشاشة التالٌة،

ٌمكنن التعدٌل على
عرض السعر لبل
التارٌخ والولت
المحددٌن.

عرض
تمرٌر
بعرض
السعر
الممدم.

التعدٌل
على عرض
السعر
الممدم.

كذلن ٌمكنن طباعة تمرٌر بعرض السعر الممدم من خالل الضغط على زر"عرض تمرٌر" كما ٌظهر بالشاشة السابمة.
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